
ANÀLISI DEL MILITAR POINT
Entenem com a militar point a aquell punt singular,  que al solventar-se solventa alhora altres problemes de major magnitud.
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plantes                     pb+2 
superfície                 5.256 m2

ús actual                  inactiva

plantes                     pb+1 
superfície                 408 m2

ús actual                  pb - bar

plantes                     pb 
superfície                 78 m2

ús actual                  inactiu

plantes                     pb
superfície                 52 m2

ús actual                  inactiu

plantes                     pb 
superfície                 84 m2

ús actual                  bar

plantes                     pb 
superfície                 97 m2

ús actual                  inactiva

plantes                     pb 
superfície                 249 m2

ús actual                  desús

plantes                     pb 
superfície                 77 m2

ús actual                  mecànic

plantes                     pb 
superfície                 247 m2

ús actual                  garatge

plantes                     pb 
superfície                 401 m2

ús actual                  desús

plantes                     pb 
superfície                 2.028 m2

ús actual                  inactiu

plantes                     pb+1 
superfície                 249 m2

ús actual                  desús

plantes                     pb+1 
superfície                 170 m2

ús actual                  vivenda

plantes                     pb 
superfície                 50 m2

ús actual                  inactiu

plantes                     pb 
superfície                 898 m2

ús actual                  magatzem

plantes                     pb+1 
superfície                 242 m2

ús actual                  desús

plantes                     pb 
superfície                 2.432 m2

ús actual                  vivenda

plantes                     pb 
superfície                 420 m2

ús actual                  magatzem

plantes                     pb 
superfície                 227 m2

ús actual                  rel igiós 

plantes                     pb 
superfície                 239 m2

ús actual                  bar

L’EDIFICI PRINCIPAL

L’edif ici de la cooperativa és situarà a Can Cuyàs, on 
predominen naus d ’un tamany adient per a assumir el 
programa de la cooperativa , intentant així potenciar la 
reactivació del poligon. 
 
Escoll int un edif ici que estigui situat en aquest mil itar point 
per a la nostra intervenció, activarem la zona industrial 
alhora que millorarem aquest punt estratègic de la zona 
urbana.

e 1:1000

Entenem com a mil itar point com a aquell punt estratègic 
que, mitjançant la seva ressolució, ens permet connectar 
dues grans superficíes o terrenys. 
 
En aquest cas estaríem parlant del parc de Collserola i la 
serralada de la Marina. Mitjançant la ressolució del punt 
estratègic assenyalat, que és on coincideixen els murs que 
generen la C-58 i la C-33, i la r iera que va cap al Besòs

La cooperativa t indrà doncs, l’objectiu de connectar el 
barri d ’una manera social , potenciant la relació entre les 
diferents entitats del barri , els veïns amb els que és rela-
cionen i la cooperativa. 
 
Connectar la natura, possibil itant la connexió peatonal en-
tre els parcs, i urbana, millorant la connexió amb les zones 
urbanes de les rodalies. 
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