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Març 2014  ETSAB      P R O G R A M A

NIVELL +0.00    POLIVALENTS I VESTÍBUL

NIVELL +4.25    ENTITATS I DESPATXOS

NIVELL 7.70     SALA D’ESTUDI 24h

REQUERIMENTS ESPAI JOVE - CASAL DE GENT GRAN

· Crear espai de lliure concurrència
· Garantir l’accessibilitat
· Accés des de transport públic
· Aparcament cotxes - motos - bicicletes
· previsió e. exterior pertrànsit en situacions puntuals
· control dels punts de soroll· control dels punts de soroll
· mobiliari circumstancial

· alçada gral.mín 2,50m (excepte serveis)
· alçada e. aglumeració mín2,70m
·varietat en la sectorització d’espais 
· e.trobada-bar fàcilment reconeixible
· economització de personal
· titu· titularitatpública, gestió de servei a càrreg d’entitat privada
· afavorir la possible gestió perpart d’entitats associatives

PROS/CONTRES DEL LLOC

· Creuament d’actors interessats en revitalitzar el lloc
· Convivència de diferents formes ocupacionals
· Fort caràcter associatiu del barri
· Manca d’intensitat urbana fora dels pols de màxima activitat (Rambla Po-
blenou)
· Tractament d’espais públics com a espais residuals
. Falta de gradients des de l’espai públic  - cap al privat

PROBLEMES DELS EQUIPAMENTS/INTERVENCIONS EXISTENTS

· Atomització de treball en xarxa
· Concentració de l’activitat en una sola zona d’activitat i nul.la a la 
resta de barri
· Alienes al LLOC i a l’activitat VEHINAL
· Es· Espai públic desvinculat de l’activitat residencial /equipament
. Manca d’identificació del teixit vehinal amb el nou equipament

· LA PLANEÏTAT PROGRAMÀTICA NO AFAVOREIX L’ÚS INTENSIU DEL LLOC

PROPOSTA

Arrel de l’estudi previ de pre-existències urbanístiques i socials,
Plantejar un conjunt d’espais CAPAÇ D’ACTUAR COM A ATRACTIU D’ACTI-
VITAT
Amb prou densitat residencial com per reforçar el l’APROPIACIÓ DEL 
LLOC
Planteig d’un programa d’equipament combinant Espai Jove - Casal de 
Gent gran  que garanteixi la RELACIÓ INTER-GENERACIONAL
Potenciant l’ús en la major varietat de franges horaries possibles tan a 
l’interior com a l’espai públic exterior


