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EQUIPAMENTS EDUCATIUS

L'OBJECTE DE L'ACTUACIÓ ÉS LA DEFINICIÓ DE LA NOVA CONSTRUCCIÓ D'UNA BIBILIOTECA, UNA ESCOLA DE BRESSOL I UN ARXIU HISTÒRIC ASSOCIATIU DE BARRI AL CARRER
CONCILI DE TRENTO, A SANT MARTÍ DE PROVENÇALS, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ, DE BARCELONA.

El solar on s’emplaçarà el futur equipament es situa al barri de Sant Martí de Provençals, dins del Districte de Sant Martí.
Concretament la parcel·la s’ubica a l’illa delimitada pels carrers Guipúscoa, Selva de Mar, Treball i Concili de Trento, fent cantonada en els dos últims.

El barri s'assenta sobre els terrenys del nucli originari de l'antic poble de Sant Martí de Provençals.

Fins als anys cinquanta del segle XX, en aquest territori hi havia camps de conreu, unes quantes masies i l'església. El barri es va originar com a resposta a les onades immigratòries iniciades
els anys 50. L'aprovació d'un pla parcial del sector, l'any 1958, va accelerar la urbanització dels carrers i va possibilitar l’edificació de grans blocs d'habitatges. El resultat, un barri amb una
alta densitat de població i una manca total d'equipaments i serveis.

Amb el pas del temps, la perseverància veïnal i la democratització dels poders públics, el barri ha cobert aquells greus dèficits. Cal destacar l'arribada del metro i la urbanització de la rambla
de Guipúscoa, entre altres importants millores al barri.

La forma del solar és en pràcticament rectangular amb uns 39 metres d’ample per 42,5 metres de llarg. La superfície de la parcel la és de 1.639 m2 segons dades cadastrals, qualificada en la
seva totalitat de equipament comunitari i dotacions actuals (clau 7a).

Els sòl objecte del futur equipament, es regula segons consta al Pla Especial Urbanístic per a la concreció d’usos i de les condicions de les edificacions del Centre Policial de la Verneda,
situat a la Rambla de Guipúscoa, núm. 74-78 aprovat definitivament el 26 d’Octubre de 2007. Una de les condicions que fixa aquest PEU, afecta al solar objecte d’aquest projecte, ja que
regula que els cossos edificats que s’emplacin al terreny hauran de mantenir una separació mínima de 16 metres respect el Centre Policial. La porció ocupable, una vegada descomptada la
franja lliure d’edificació a que obliga el planejament vigent és d’ aproximadament uns 991 m2.

La titularitat del sòl és de l’Ajuntament de Barcelona, provinent de cessió municipal segons conveni subscrit entre el Ministeri de l’Interior i l’Ajuntament de Barcelona. La parcel·la es
configura fent façana a nord-est i sud-est. Delimita interiorment amb  la parcel·la on s’emplaça la caserna de la Policia Nacional anteriorment esmentada.

Al voltant d’aquesta illa, hi trobem un sistema d’equipaments de barri al que el futur equipament completarà de manera òptima. Juntament amb aquests (el Centre cívic de Sant Martí de
Provençals, el IES Infanta Isabel, el nou Auditori de Sant Martí de Provençals, i altres centres culturals i esportius) el nou equipament completarà el sistema dotacional del barri en quant a
l’àmbit sociocultural i educatiu.
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