
LLEGENDA      

1 CEIP Pere IV
2 CAN FELIPA
 Centre Cívic
 CEM
 Centre de Serveis Socials
33 Residencia G. Gran
4 Ludoteca
5 Casal d'avis
6 Centre moral i cultural
7 Biblioteca Municipal Poblenou
8 Centre de barri de Poblenou
9 Casino
1010 IES Pere IV
11 CAP
12 BAU Centre Universitari de Disseny
12 IAAC
13 L'Ovella Negra act. socio-culturals

TRETS CARACTERÍSTICS DE LA ZONA

ABSTRACTES

. acvitat urbana intensiva només en focus d'acvitat

. superposició de trames

. ancs usos obsolets o reconverts

. baixa densitat

. . teixit associau molt potent per herència social

FÍSICS

. existència de xarxa de naus protegides pel catàleg oficial

. noves construccions alienes a la idiosincràcia del lloc

. convivència amb mitjeres vistes per falta de normava d'alçades

. mescla entre vivenda consolidada i naus abandonades

SENSORIALS

. mono. monotonia, poca inter-relació entre usos i pologia d'usuaris

. desorientació en encreuaments (sistema cerdà per alta densitat)

. manca de gradació d'espais públics (del carrer, a casa)

p f c             equipament i vivendes al Poblenou
Paula Torres Mansió
L.Vives - I.Sanfeliu - F.Bacardit - M.L.Sánchez
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BASES PER A LA PROPOSTA

ESCOLLIR L'ILLA

. penjant de l'eix vertebrador Pere IV i que conngui almenys un dels passatges de 
l'anga traça
. que conngui usos diferenciats: vivenda consolidada, edificacions d'ús obsolet, al-
menys una nau protegida
. que es situi en . que es situi en zona d'important potencial per situació existent
. situada entre els dos eixòs MARINA-RBLA. POBLENOU
. que, segons la planificació específica 22@, es perme projectar la major heteroge-
neïtat d'usos del sòl possible

PLANTEJAR OBJECTIUS

. reorganitzar l'illa existent incorporant-hi equipaments a escala de barri que potenciin 
l'acvitat actual de la zona i que permen inter-relacionar el carrer amb l'interior 
d'illa, procurant sent a diferents escales de projecte

. garanr la inter-relació en la heterogeneïtat dels usos dins de la propia mançana fent 
que actui com a nucli d'intensitat urbana col.laborant com a focus entre els dos eixos 
estructurals ja existents

FAÇANA PERE IV FAÇANA PERE IV PERE IV sent oest PERE IV en sent EST habitatge consolidat C/ ÀVILA façanes interiors C/ ÀVILA passatge consolidat IGLESIAS acvitat consolidada C/ BADAJOZ


