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07 IDEES URBANES_ SÒLS QUE ARTICULEN

Element d’ escala intermèdia a mode de pérgola fotovoltaica, escales i ascensors que resegueixen les vores, formalitzen el 
límit del balcó i relacionen el nivell del parc +139.3

Redefinició d’ una sèrie d’ espais per rehabitar la llosa existent +151.3m i relació amb nivell aparcament +147.3m

La segona estratègia consisteix en reconéixer els espais resultants de 
la reconstrucció parcial  del terra de la llosa +155.3 m,  i els espais que 
resulten dels estudis de cubrició de la Roda de Dalt i pensar-ho com  un 
espai continuu  que reconeix  la diagonal pre-existent. D’aquesta mane-
ra, s’introdueix una nova directriu que interseca amb les directrius terri-
torials del parc i la Ronda i mitjançant una sèrie d’operacions internes, 
relaciona la ciutat hospitalària del Vall Hebrón i el parc Olímpic. 

En conseqüència,  esdevé una porta d’accés a l’ hospital i al parc des 
de la Ronda i posa en contacte els diferents nivells de ciutat als quals 
respon la infraestructura de les cotxeres. Aquest espai no s’entén com 
una rèplica del paisatge sinó com un espai per a la oportunitat de 
programes complexos relacionats amb la cultura, l’oci i l’activitat de la 
ciutat hospitalària.

Nova directriu urbana que interseca amb les directrius existents i que resegueix el traçat actual de la llosa superior.

Superfície continua unitaria +155.3m  que consolida una nova  balconada al parc i a la ciutat des del hospital.

Aquesta gran superfície es plega i es desdobla per contactar amb la superfície de la cota +151.3m

Espais resultants de la intervenció en les vores i espais resultants del estudis de cubrició parcial de la Ronda de Dalt.
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Introducció de nova directriu urbana a través del paquet urbà.

Nou Balcó urbà de la CIutat Hospitalària.

Seqüència d’ espais que articulen diferents paquets urbans.
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8. PLA DEL TERRA_ESPAIS LLIURE_OPORTUNITAT i PROXIMITAT

8. PLA DEL TERRA_ESPAI UNITARI_BALCONADA 10. PLA DEL TERRA_REHABITEM I PERFOREM LLOSA INFERIOR

11. PLA DEL TERRA_BAIXEM AL PARC I CONSOLIDEM VORES.9. PLA DEL TERRA_PLECS I CONTACTES9. PLA DEL TERRA_NOVA DIRECTRIU URBANA


