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Garatges de la Diputació :::

-només planta baixa
-devant de universitat UPF
-futur projecte d’obertura del Parc
- metro L1 + L4
-us molt poc intensiu
-estratègies p/t/m

pont del c/Marina :::

-espais en transformació
-equipament esportiu 
-equipament escolar abandonat
-aprop de parcs , TNC i Auditòri
-us molt poc intensiu
-al costat Fort Pienc i Estació del Nord
-residències d’avis i estudiants noves
-aprop Centre Cívic casa Groga 
-estratègies p/t/c/m

Dipòsit de les Aigües:::

-sobre biblioteca UPF
-al costat de la UPF
-al costat del Parc de la Ciutadella
-ús obsolet
-necessitat de rehabilitació
-forjat preparat per a agunatar 4m 
d’aigua
-mirador
-espai representatiu
-estratègia /m

solars Glòries :::

-buits latents
-espais en transformació
-equipament escolar
-us molt poc intensiu
-centre comercial i torre Agbar
-metro L1+L2+tram
-estratègies p/t/

Mercat del Born:::

-espai en transformació aturada
-ús fi nal en debat
-patrimoni
-lloc turístic
-ús obsolet
-necessitat de rehabilitació
-espai representatiu
-ben comunicat
-estratègia t/p/m

Un cop determinades les relacions entre els grups de 

dades, cal fer una recerca d’espais potencials per a 

allotjar els programes de suport a la creació artística a 

Barcelona.

A mode d’exemple s’estudia el pol1 de treball generat 

per la frontera entre els districtes de Ciutat Vella, Sant 

Martí i Eixample.

El Dipòsit de les Aigües és un enclau perfecte per a 

desenvolupar el Servidor de la Xarxa i alhora demostrar 

l’estratègia d’apropiació d’espais d’oportunitat per al 

suport a la cultura.

En el plànol de  conectivitat i rellevància veiem que 

l’enclau està molt ben situat per a generar, un primer 

efecte de màrqueting per a la plataforma virtual, i un 

segon efecte de consolidació d’un espai recuperat per 

a la ciutat potser amb un programa diferent un cop la 

xarxa està instaurada i funcionant.

vials estructurants i representatius

edifi cis o llocs d’interès turístic o per a el projecte

grans estacions intercanviadores

espai lliure estratègic

metro

autobus

bicing

tram

En el límit entre Sant Martí, Ciutat Vella i l’Eixample, 

l’entorn del projecte és un barri residencial dens 

però plagat de petites singularitats en el teixit i 

d’atractors turístics i culturals. 

Amés de la proximitat quasi inmediata amb el 

mar i les operacións del 22@, del port i la vila 

olímpica, el que més condiciona el lloc són el Parc 

de la Ciutadella i la Universitat Pompeu Fabra i les  

perspecticves i projectes de futur respectius.

En quant a transport públic està molt ben 

comunicat: metro, bus, bicing i tram, amés de la 

proximitat de les estacions del Nord, França i Arc 

de Trionf.

Es tracta d’un barri ben equipat però on encara 

s’han de diluïr les fronteres entre el teixit irregular 

industrial de Poble Nou, una Vila Olímpica cada 

cop més activa, i el barri de la Ribera i el Born que 

queden separats per la Ciutadella. 

En quant a transformacions urbanes, l’entorn del 

Dipòsit de les Aigües està en procés de canvi degut a la 

multitut de projectes simultànis en procés d’execució. 

ofi cines

vials estructurants i representatius

edifi cis o llocs d’interès turístic o de projecte

espai lliure estratègic

llegenda :

enclaus icub fàbriques de la creació

mercats i centres comercials

equipaments per al coneixement :::

biblioteques / universitats / museus

equipaments per als serveis socials :::

cap / centre civic i jove / habitatge especial

espais creatius existents

hotels

centres de recerca i desenvolupament 22@

centres de formació 22@ 

espais lliures de suport a les intervencions del 
22@

equipaments existents

radis d’afectació de 400m


