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PROPOSTA
Just en el que és un “cul de sac” en aquest espai verd descobrim 
una antiga escalinata de pedra de grans dimensions. Pertenyia a la 
casa que abans ocupava gran part de la zona que s’està treballant i 
descansa allà desde fa més de cent anys. Es va convertir més tard en 
escola on l’escala formava part del extens pati a on jugaven els nens 
del barri. Anys més tard, l’antiga mansió va ser substituïda per un bloc 
de pisos i l’escala va quedar en aquest espai públic que va preveure 
el PGM76. Pel seu valor històric i arquitectònic es suggereix la rehabi-
litació i transformació d’aquesta escala en un centre públic -tal i com 
s’ha fet amb els edificis de la mateixa època del barri- convertint-la 
així en el punt d’activitat que aquest lloc necessita, en aquest cas, es 
proposa una Escola de dansa.

Es consideren 4 aspectes importants a tractar; 

OBRIR 
Ampliació de 2 a 3 punts d’accès al parc i millora d’aquests -Alhora 
que mantenir el secret del cementiri-

ANIVELLAR 
Convertir el desnivell en el motiu projectual del parc 

DONAR ACTIVITAT 
Posar un equipament que generi activitat i funcioni com potenciador 
de moviment del espai públic

CONSERVAR 
Es proposa la reutilització de l’escalinata preexistent

Programa:
ESCOLA DE DANSA

_ Barri residencial amb nombrosos i importants centres educatius
_ No necessita el reclam exterior desde el carrer per funcionar
_ Els espais que necessita s’adeqüen als que pot oferir la reforma

PLANTA EMPLAÇAMENT
Proposta Esc. 1/750
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Secció longitudinal 2
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