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DIGNIFICAR L'EDIFICI HISTÒRIC DE L'ESTACIÓ

La nova estació de metro i tren tot i que està molt a prop

de l'estació d'autobusos, no està directament comunicada.

Per anar als busos és necessari sortir al carrer i creuar

la carretera. No és una comunicació fàcil amb l'equipatge.

Són a la mateixa cota de la ciutat però això no s'ha

aprofitat per comunicar-les.

INVERTIR LA JERARQUIA DE CIRCULACIONS,
PRIORITZAR ELS PEATONS

CIRCULACIÓ RODADA ACTUAL

Actualment el tràfic rodat té la prioritat. Exceptuant la carretera de

Ribes. A causa de l'encreuament amb Meridiana hi ha carrers que no

funcionen amb la lògica de l'Eixample.

ILLES ACTUALS

El carrer de Nàpols és una barrera a l'edifici i la plaça de l'estació.

La seva traça està desviada per no acostar-se a l'estació. L'avinguda

Vilanova s'atura on comença el parc.

CIRCULACIÓ ESTACIÓ ESTAT ACTUAL

En L'actualitat tot l'espai davant de l'edifici històric està ocupat

pels busos. Les circulacions dels vehicles ocupen el principal espai de

la plaça i es produeixin encreuaments entre vianants i circulació

rodada.

PROPOSTA SUPERILLA

L'estratègia és crear una superilla que permeti unificar tot l'espai

públic permetent d'aquesta manera aconseguir que l'espai flueixi

entre l'estació i el parc.

CIRCULACIÓ RODADA PROPOSTA

La proposta és invertir la prioritat i donar-se-la al vianant.

L'estratègia és eliminar el tràfic rodat en els carrers pròxims a

l'estació. També es proposa un canvi de sentit en el carrer Ali Bei.

CIRCULACIÓ ESTACIÓ PROPOSTA

La proposta dóna prioritat als vianants i ordena l'espai de manera que

mai es produeixin encreuaments recuperant així l'espai de la plaça com

espai públic pel barri.

OBRIR EL PARC A LA CIUTAT

DIRECTRIUS DE LA CIUTAT

INTERMODALITAT I CONNEXIONS

RECUPERAR L'ESPAI ROBAT
PER LES INFRASTRUCTURES

EL DESNIVELL COM OPORTUNITAT

VESTÍBUL URBÀ

INCLUSIÓ SOCIAL, NOVES ESPORTS A LA CIUTAT:

EL ESPORT COM ACTIVADOR DE L'ESPAI PUBLIC
GIMNÀS A L'AIRE LLIURE I GRATUÏT

NOVES CONNEXIONS APROFITANT LES SINERGIES EXISTENTS

La nova estació d'autobusos aprofita les sinergies existents

per donar activitat a la plaça i augmentar l'ús de l'espai

públic:

-L'estació es connecta amb el mercat del fort Pienc i estén el

seu us cap a la nova plaça.

-Aprofita les infraestructures existents per connectar-se al

metro i el tren, INTERMODALITAT.

-El darrer de l'edifici històric s'obre a les pistes esportives

existents creant un nou eix esportiu i lúdic.

-El parc s'obre i s'estén cap a la plaça.

ESTAT ACTUAL: DESCONNEXION ENTRE USOS

L'àmbit del projecte té molts usos amb moltes possibilitats que

actualment no estan aprofitades.

El Fort Pienc és un equipament molt important del barri però no

té cap relació amb l'estació, tot l'equipament és volca a la

plaça d'entrada de l'edifici i dona l'esquena a l'edifici de

l'estació.

Per altra banda, les pistes esportives no tenen cap relació amb

l'equipament esportiu que està dins de l'edifici històric, a

més, els accessos a aquestes instal·lacions no són res

intuïtius.

Passa el mateix amb el parc, és un parc tancat, sense ús en

moltes parts i amb molt poca vinculació amb el teixit del

barri.

UNA VÍA DE OCI SALUDABLE

ESPORT EN L'ESPAI PUBLIC:

DIRECTRIUS ACTUALS

El barri té dues directrius molt clares, la directriu de

l'eixample i l'antiga directriu de la carretera de ribes,

Actualment és un eix per als vianants i s'ha convertit en

l'eix principal d'activitat.

NOVA DIRECTRIU

Les directrius de la zona generen una nova malla, que no

només és estructural, serveix per ordenar l'espai i les

circulacions.

ESCALA URBANA/ ESCALA ESTACIÓ

La nova malla també respon a les circulación, mides i

radis de  gir dels autobusus.

DIRECTRIUS ACTUALS

El barri té dues directrius molt clares, la directriu de

l'eixample i l'antiga directriu de la carretera de ribes,

Actualment és un eix per als vianants i s'ha convertit en

l'eix principal d'activitat.

NOVA DIRECTRIU

Les directrius de la zona generen una nova malla, que no

només és estructural, serveix per ordenar l'espai i les

circulacions.

Referencia; Sergels Torg. Estocolm

EL PARC ESTÀ TANCAT:

Les zones a la vora de aquesta tanca estan més

degradades.

ZONES INSEGURES I FOSQUES:

En les zones sota el pont hi ha menys activitat

i llum i crea inseguretat.

PARC ESTAT ACTUAL:

La tanca envolta tot el parc i l'aïlla

PARC PROPOSTA

L'estratègia és obrir el parc i relacionar-lo mes amb l'estació i el

barri, creant així noves sinergies.

GRAN BALCÓ URBÀ

CONEXIONS I CONTACTES

FORMES ORGÀNICAS

EDIFICI RÒTULA

EDIFICI RÒTULA

Un nou edifici donat d'habitatge públic

solucionarà el problema de la mitgera cua a

l'espai de la plaça. Aquest edifici es connecta

en la planta baixa amb el mercat existent de

Fort Pienc i en planta primera s'alliberà per

deixar passat la ciutat i connectar els dos

nivells d'espai públic.

BALCÓ URBÀ

Es consolida un nou balcó de la ciutat al parc.

Es duplica la superficie continua per la ciutat.

Al contrari que en l'estat actual el projecte

allibera les vistes i dóna protagonisme a

l'estació i el parc.

AFAVORIR ELS RECORREGUTS

Els serveis necessaris per a l'estació i els

grans espais verds tenen formes orgàniques per

afavorir els recorreguts de la ciutat i

l'estació. Tot l'espai està alliberat i tots els

usos es concentren en aquests elements orgànics

que tenen una materialitat molt transparent i

donen llum a l'estació.
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