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Punt més alt Accès a la parcel·la des de vies rodades Connexio al corredor verd
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Connexions longitudinals

1_ Corredor verd
2_ Vies rodades

Connexions transversal

3_ Camí de terra
4_ Passarel·la sostinguda

Punts d’interacció

5_ Mirador existent
6_ Equipament Alberg Centre Excursionista
7_ Mirador verd

Des del barri fins a la ciutat, entenen Barcelona no només com l’espai físic que
ocupa sinó totes les connexions que genera. El projecte parteix del barri de Torre 
Baró creant espai habitable, activitat i facilitat de connexió, tant a nivell intern del 
propi barri com a escala més global a nivell de ciutat.

Ampliant el pla del Besòs aprofitem les connexions existents i futures per incor-
porar un nou equipament dins de la xarxa d’equipaments, lliguem al barri amb un 
passatge verd per una banda a un dels eixos vegetals que penetren a Barcelona 
i per altre es connecta amb el corredor del Besòs.

El centre d’activitat és un punt clau en el barri, on es troba un traça d’un pas flu-
vial, a un nivell superior el vial rodat més concorregut i finalment en el punt més 
alt, un mirador existent amb la única connexió existent exclusiva per vianants. El 
projecte lliga tots aquest elements entre si a través d’un Alberg, Centre Excursio-
nista que a la vegada connecta amb la seva pròpia activitat amb el Parc Natural 
de Collserola amb la intenció de refer la xarxa dels itineraris de les persones des 
de la proximitat del barri fins a l’articulació dels municipis i fins als grans reco-
rreguts metropolitans.

Aquest urbanisme no s’entén sense la participació ciutadana. Definir una nova
forma de fer ciutat a Nou Barris amb l’objectiu de lligar consecutivament un nou
equipament social, cultural i esportiu amb la millora de qualitat urbana del seu
entorn, mantenint al màxim possible la naturalesa existent.

És des d’aquest equipament, des d’aquesta millora de qualitat de vida, de l’esperit 
emprenedor dels ciutadans i des de la rica xarxa associativa de Nou Barris, que 
s’ha d’avançar en l’enfortiment de les relacions entre les persones, en la partici-
pació de tots en els afers de la comunitat.
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