
4

+

sanejament, Rius...

Rec Comtal, Aigua de 

Traces de diferents temporalitats. 

115,8l Aigua no potable · persona / dia 

6,2l Aigua potable · persona / dia

 l'aire. 

 pels cotxes, per trens, de

Infraestructura per l'aigua,

 d'entrada a la ciutat. 

Geogràficament és una porta

2

CH O + O        CO + H O2 2 2 2

NH  + 2O        NO  + 2H  + H O

i Sals a l'aigua subterrània.

Increment de Nitrats

50,1 Kl/any

59,76 Ha parcel·la

548L/m2·any

15,2Ha3/any disponibles

37,1Ha3/anys usats 

52,3Ha3/any totals

d'aigua a la zona.

ha modificat el recorregut i la acumulació 

de les indústries cap a fora de les cuitats que 

relativament freqüents degut a la mobilització 

Actualment es tenen registres d' inundacions 

presència. 

El moviment del sector treballador pren molta força i 

importants problemes d'atur. 

indústria i amb la mobilització d'aquesta, sorgeixen 

Formació i feina han estat històricament lligades a la 

Buits d'ús potencial

Naus existents en bon estat

peces de recanvi. 

Metres lineals vies, vagons i 

d' inserció social. 

Nous models d' indústria 

85 associacions a Sant Martí

66 associacions a Sant Andreu

Alta densitat organitzativa. 

Torre Baró 17,2% d'atur

Vallbona 18,3% d'atur

Ciutat Meridiana 19,1% d'atur

Trinitat Nova 19,1% d'atur

 medieval. 

 societat civil des de l'època

Tradició autoorganitzativa de la

 1/3 de les espanyoles. 

Les associacions catalanes són

ORIENTACIÓ SOLAR GEOMETRIA RECURSOS ENERGÈTICS

fabril abandonat).

freàtica), urbans (sòl sense edificacions existents ni ús definit i amb un patrimòni 

pobresa) i tenint en compte les oportunitats dels recursos naturals (aigua 

La zona projectual s'escull intentan combatre la problemàtica de l'atur (i la 

Grans superfícies buides d'ús amb disponibilitat d'aigua freàtica potencials a ser utilitzades.

solars buits d'ús potencial. a la zona en forma de 

d'empreses, ha originat un gran nombre de buits urbans 

inundar les noves construccions i la deslocalització 

pous d'extracció, que han fet pujar el nivell freàtic fins a 

oportunitat de la zona. Si sumem l'abandonament dels 

La presència d'aigua freàtica es presenta com una 
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 Barcelona 2013" 

 registrada a

 d'atur mitjana

 sobre de la "taxa

Sant Andreu està per
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AIGUA

POSTINDUSTRIA

ASSOCIACIONISME

 diferenciats.

 han estat històricament

El paisatge industrial i urbà

 postindustrial 

 Barcelona comença l'era

1992. Amb els jocs olímpics de

 indústria ha baixat del 39% al 15%

el PIB aportat per laDes de 1972  

INSTITUT PUIGVERT

5.055 m2

70%

08:00-19:00h

Secundària

(1991)

PÀRQUING

4.370 m2

100%

50 cotxes

06:00-16:00h

Pàrquing provisional

(2005)

2.980 m2

75%

09:00-20:00h

Centre ocupacional

(2005)

TEB

HABITATGES

1.390 m2

0:00-24:00h

Habitatges de barri

(2005)

5%

Accés privat tallers

(2001)

PAS ELEVAT

EIX FERROVIARI

NAU DE TREBALL

2.855 m2

80%

10 vagons 

06:00-06:00h

Reparació vagons

(1959)

TALLERS TALGO

100%

Nau de taller

(1988)

9%

00:00-07:00

Trens de Tallers

(1961)

EIX FERROVIARI

70%

1Tren/5min

05:43-21:45

MD, R2, R2N

(1942)

OFICINES

660 m2

25%

3 treballadors

06:00-06:00

Despatxos enginyers

(1970)

MAGATZEM

370 m2

0%

Sense ús

Caldereria

(1975)

830 m2

20%

Tapissos

(1975)

MAGATZEM

[Exclusivamente para uso académico] 


