
Petjada ecològica

La intervenció es situa en un espai altament castigat 
i es proposa revertir l’impacte ecològic actual i 

regenerar el paisatge i la matriu ecològica.

Confort

Els requeriments de confort es redueixen a garantir el 
servei als horts i al confort termic a les zones de relació 

mitjançant sistemes passius.

Reciclatge

El projecte parteix de la premissa de re-utilitzar el 
màxim de material possible de la zona d’actuació 
transformant i adaptant l’us dels elements que el 

conformen.

Adaptabilitat al canvi d’ús

L’adaptabilitat del projecte i la seva capacitat d’assolir 
i configurar nou us i créixer tant el programa com 
l’espai, partint de la incertesa dels futurs usos i usuaris 

son el que marca les línies generals del programa.

Recursos del lloc

L a materialitat del projecte integre i utilitza els 
elements del lloc donant valor i utilitzant-los com a 

distintiu o marca del projecte .

Necessitats primàries

El projecte esta enfocat a cobrir les mancances 
alimentaries i de treball de la gent de la zona per tant 
l’arquitectura ha de prioritzar la necessitat de l’usuari.

Tradició

Recuperar la matriu productiva de la ciutat i de una 
zona amb tradició horticultora per tal de retrobar  uns 

coneixements de la terra i un territori oblidat.

Conservació i millora

Article 174 
Espais de protecció de sistemes generals

1. Aquest Pla General delimita, entre els espais lliures 
afectats a la protecció de sistemes generals, el de 
comunicacions, com a sòl que per la seva immediatesa 
al sis tema, i afectat pel conjunt de limitacions que 
hi tenen llur causa, no pot ser edificat. Si pel sistema 
general l’accés a la via pública d’una finca experimenta 
minva, se li procurarà un substitutiu i, respecte als 
edificis ja existents, el seu propietari podrà realitzar 
obres de conservació i de millora d’acord amb la seva 

destinació.

2. Als espais de protecció vinculats al sistema viari 
és podran autoritzar, mitjançant la redacció d’un 
Pla Especial, gasolineres i estacions de servei. El Pla 
Especial haurà de fixar les condicions que garanteixin la 
compatibilitat de les instal·lacions autoritzades amb les 
servituds i limitacions de la protecció del sistema viari. 

Article 174 - Espais de protecció de sistemes generals

Cicle tancat

Les decisions projectuals van associades a les lògiques 
necessàries per tancar el cicle material, natural, 

productiu i social.

Connexió 

La realitat física del lloc per la topografia dificulta la 
connexió entre els diferents teixits i per tant s’opta 
per intervenir amb una infraestructura que permeti 

connectar-los i donar una identitat al projecte.

Memòria

El teixit industrial que a caracteritzat el territori no te 
perquè negar la recuperació de les areas productives 
sinó que es el mecanisme capaç d’articular-la i re-

interpretar el seu us.

Canvi d’us 

Article 201
Espais lliures vinculats a la protecció de sistemes 

1. Els sòls immediats als sistemes de comunicacions i els 
compresos dins d’àrees de protecció de serveis tècnics 
(com les línies d’energia elèctrica) o d’uns altres serveis 
(com els cementiris), i els sòls que per la seva proximitat 
a cursos hidrogràfics o per les seves característiques 
topogràfiques, hagin de preservar-se de l’edificació 
i sotmetre’s, per exigències de l’ordenació, al règim 
d’espais lliures, estan dibuixats als plànols b-2 a escala 

1:5.000, amb la identificació (9).

2. La seva destinació és constituir reserves de sòl per 
a la protecció, implantació o servituds imposades per 
les normes i lleis vigents sobre els sistemes respectius. 
L’ús d’aquests espais és el propi dels espais verds no 
edificables, no obstant això, a l’esmentat sòl es podran 
admetre, mitjançant un pla especial i sense menystenir 
les limitacions i servituds derivades del sistema general, 
aquells usos i activitats d’utilitat pública o interès 
social que, pel seu caràcter, puguin emplaçar-se 
prop del sistema respectiu. El pla especial, haurà de 
fixar les condicions que garanteixin la compatibilitat i 
subordinació de les instal·lacions autoritzades, amb les 
necessitats i limitacions derivades del sistema general 

corresponent.

Baix impacte econòmic

El projecte recupera recicla i modifica el paisatge des 
de els principis de l’economia reduïda per garantir la 

seva realització i manteniment.

Socialització

La creació d’aquesta nova peça de connexió i programa 
social permet que els ciutadans de Ciutat Meridiana, 
can Cullàs, Vallbona i Montcada puguin convergir en 

un mateix espai, compartir experiències i socialitzar 

Adaptació topogràfica

El terreny es respecte i s’intervé el mínim possible per 
poder garantir l’us però tot el projecte va vinculat a la 

lectura topogràfica de l’àrea d’actuació 

Extensible

El projecte te l capacitat de créixer per el territori 
o decréixer depenent de l’us la època de l’any i les 

necessitats locals.

08. Principis

De la preforma a la forma.

“Allò que fa d’efecte unificador com a condició entre una proposició o fet i una altre proposició o fet. Una condició expressa una relació unívoca (des de una sola direcció) d’aquella 
proposició amb la que segueix com a efecte i influx el seu.”

”

Que podem fer amb els espais apèndix?
Quins mecanismes podem activar per programar els buits infraestructurals?

Que podem fer amb el material del lloc?
Com hem d’actuar en aquests espais?
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