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22@ model de creixement

La morfologia urbana del Pla prèn com a base la trama de l’Eixample de Cerdà, fet que permet la integració 

de l’àmbit del 22@ amb la resta de la ciutat; creix sobre una trama que en un principi respon a les mateixes 

característiques que l’Eixample, però mentre que a l’Eixample hi ha una regularitat en la mida i forma de 

les parcel·les i els edificis, al Poblenou, degut en part a les seves preexistències, ens trobem amb unes illes 

formades per irregularitats, que moltes vegades presenten diferències entre sí (illes atravessades per pas-

satges, macroilles com és el nostre cas...).

Illa de l’Eixample

Illa del Poblenou

Macroilla en la que es 

troba el projecte

Arribada dels fluxes de gent

Proximitat a dos carrers importants 

    · accés directe a La Diagonal

    · proximitat a la Gran Via

Reconeixement de l’entorn

La parcel·la del projecte es troba en una macroilla de la mida de quatre illes de la trama, dins la qual s’hi 

troben diferents volumentries. Entre d’altres, dins la illa hi trobem habitatges; l’antic recinte industrial de Can 

Ricart, futur campus de la UB; l’Hangar,  que ha estat rehabilitat com a centre de creació; un centre cívic; etc.

Vista 1. Recinte industrial de Can Ricart Vista 2. Hangar

Vista 3. Plaça interior Can Ricart

Vista 4. Parc del Centre del Poblenou

Secció est - oest

Secció sud - nord

Vista 5. Can Ricart des de la parcel·la de projecte
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Entorn

Recinte industrial de Can 

Ricart

Previsió d’obertura de ca-

rrers peatonals

Situació davant del Parc 

del Centre del Poblenou

Nombre elevat d’hotels i 

edificis d’oficines de gran 

alçada amb vistes sobre la 

nostra parcel·la

Diagonal
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Proximitat al transport públic

          metro, línia vermella (L1)

          metro, línia groga (L4)

          tramvia

          parada autobús
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