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05ESTRATÈGIA TERRITORIAL. ARTICULAR VS AÏLLAR

Estratègia territorial. Eixos i espais.Eixos a través dels paquests urbans en continuïtat amb els carrers de la ciutat existent i en relació a grans superfícies.

SÍNTESIS ANALÍTICA.

NATURA VS ARTIFICI PAQUETS URBANS TANCATS BUITS ESTRUCTURALS ESPAIS INTERDEPENDENTS

És a partir d’aquesta localització de  l’ espai d’ oportunitat  i d’ una 
“diagnòsis urbana” que es plantegen i surgeixen una sèrie d’ estra-
tègies i idees per transforma-lo i convertir-lo en un espai que articuli 
en vers que aïll. Per aproximar-nos amb major seguretat en el domi-
ni intel·lectual d’aquest territori, s’aposta per retornar a la “cultura de 
la descripció”, entessa no solament com a mecanisme per a la com-
prenssió, sinó entenent la descripció com a definició, com a invenció i 
per tant, com a proposta base i conseqüència per a la teoria. A partir 
d’aquest descripció, fem una  lectura del territori i establim una sèrie 
de criteris per a com enacarar el projecte al Vall d’Hebrón.

Per tant, reconeixem una sèrie d’ eixos urbans d’enllaç que neixen de 
la continuïtat dels carrers de la  ciutat actual i resegueixen les traces 
preestablertes al territori i les línies topogràfiques més amables. Són 
estructures urbanes que  queden  puntualitzades a les cruïlles i que su-
porten una sèrie d’espais buits d’usos i  formes diverses. Els eixos amb 
una activitat urbana consolidada son capaços d’activar i donar suport 
als espais buits que li són contigus, en canvi, quan no funcionen, es 
converteixen en fronteres i els espais buits esdevenen No-llocs.

Objecte infraestructural   de  grans  dimensions.

Contacte a una cruïlla amb l’ encreuament de dos línies de metro i la 
sortida 5 de la Ronda de dalt

Proximitat directa  amb la porta de la Ciutat Hospitalària més impor-
tant de Catalunya.

Greu  problemàtica a les seves vores, extremadament trinxades, que 
impossibiliten les seves relacions de cota i , produeix que els fluxos 
a través seu es desenvolupin pels seus perímetres.

 
Potencial per articular els diferents paquets urbans  que li són con-
tiguus.

Potencial per establir relacions d’ interdependència amb els espais 
vinculats a la Ronda i consolidar l’ estructura urbana del passeig del 
Vall d’Hebrón.

Potencial per readpatar una infraestructura logística en un nou espai 
amb múltiples escales per a la ciutat i els barris del voltant.
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POTENCIAL ARTICULADOR I GENERADOR D’ INTERDEPENDÈNCIES   

GRAN PEÇA LOGÍSTICA


