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Límit de propietat del sòl

de caràcter indicatiu

de caràcter estructurant

Demolició del teixit industrial
12.415,5m2 de construcció

Demolició Generació residusEmissions CO2

1

+ +

?

Sòl esperant a ser consolidat

I ara què? Especulació Estancament

Esperant una inversió de capital

2

+ +

?

Construcció edificis residencials

Baixa demanda Petjada ecològica

Consolidació  del casc antic de SBG

3

+

?

Valoració de les preexistencies
Potencials i mancances

Legalització Estudi mancances 
habitatge SBG

Condicionament

1

+ +

?

Reactivació de la nau del C/Vell

Acceleració del procés de 
conversió del sòl

Projecte pilot de 
reconversió del residu 

industrial

Habitatge alternatiu
responent a una demanda real

Implantació del programa d’habitatge

2

+ +

?

?
Consolidació de la transformació urbana

Model extrapolable Revertir una imatge 
només icònica

Superació de la etapa post-industrial

3

+

El nostre objectiu és inciar aquesta transformació 
del sector a partir d’un projecte pilot de reconversió 
de la nau industrial del C/vell que podria repetir-se 
en més construccions per així aconseguir:

- Aprofitar les preexistencies integrant les naus 
Puigneró dintre del procés de canvi que ha 
d’experimentar el poble per superar la etapa post-
industrial en la que segueix estancat.

- La reconversió de les naus reforçaria  el valor i les 
qualitats espaials que ofereixen aquests espais, que 
per les seves dimensions poden inquivir gairebé 
qualsevol tipus de programa i usos temporals, 
deixant així enrere la imatge icònica i abandonada 
que transmeten avui dia.

- Aquest projecte pilot estaria accelerant el procés de 
transformació del sector ja que entenent el context 
actual socioeconòmic es preveu una actuació 
mínima de condicionament per la inmmediata 
implemetació del programa d’habitatge a dins la 
nau.

QUÈ PROPOSEM NOSALTRES?

QUÈ PROPOSA el POUM 2010?

L’objectiu és la creació d’un nou centre urbà que 
ocupa actualment l’antiga fàbrica Puigneró 
confrontant amb el carrer Vell, que englobi espais 
lliures, equipaments i  fins a 160 habitatges.

El PMU-1 s’ha inclòs en el primer sexenni, enmmarcat 
per un context de crisi ecnòmica encara no superat i 
del que SBG encara en pateix les conceqüències.

PMU-1 Centre
18.179,85m2
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