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EPISODIS   de l’estat actual al masterplan

ESTAT ACTUAL DEL LLOC  (E: 1/4000)

L'àrea d'actuació es troba immersa dins 
un teixit d'antigues edificacions fabrils i 
aquestes delimitades per edificacions 
residencials dels anys 60.

Totes les construccions fabrils presenten 
un bon estat en general degut a que en 
l'actualitat moltes d'elles encara estan en 
funcionament, tot i la davallada 
d'aquests últims anys.

Així doncs veiem un nucli de fàbriques, 
compost en la seva majoria per naus de 
planta baixa i algun edifici industrial en 
alçada, que es troba la ciutat en la seva 
expansió territorial i que interromp la 
connexió i fluïdesa entre els diferents 
teixits urbans.

RESISTÈNCIES ARQUITECTÒNIQUES  
(E: 1/4000)

La voluntat de la ciutat en créixer cap a 
les afores, en concret cap aquest indret, 
implica l'eliminació de la majoria de 
construccions industrials que constitu-
eixen la zona degut a que no tot es pot 
aprofitar, ja sigui per dimensions, estats 
de conservació  i viabilitat a l'hora de 
poder absorbir un nou canviar l'ús.

És per això que es promou recuperar els 
edificis que s'assenyalen en 
l'axonometria de color vermell, degut a 
factors com ara el seu bon estat de 
conservació, la permanència d'algun 
conjunt singular industrial i la viabilitat 
d'aprofitar edificis amb potencial per a 
poder realitzar un canvi d'ús.

SOBREPOSICIÓ  MASTERPLAN - 
ESTAT ACTUAL DEL LLOC
MASTERPLAN URBANÍSTIC (Manuel 
Ruisánchez, de Ruisánchez arquitectes) 
E:1/4000)

Al Maig de 2013, s'aprova definitivament 
el que serà el nou "PLA DE MILLORA 
URBANA DE L'ÀMBIT COMPÉS ENTRE 
ELS CARRERS GUIPÚSCOA, CA 
N'OLIVA, BINÈFAR I EL LÍMIT DEL T.M. 
DE SANT ADRIÀ DEL BESÒS, 
BARCELONA". 

S'adjunta una planta d'aquest pla de 
millora urbana que determina un conjunt 
d'edificis residencials, espais verds i un 
petit equipament que dotarà al lloc 
d'identitat.  

DIÀLEG AMB EL FUTUR CONTEXT 
(E: 1/4000)

En aquesta axonometria es vol veure 
com la proposta manté una bona relació 
amb el creixements de la ciutat i té a la 
vegada la capacitat d'integrar-se en el 
teixit d'aquesta.

Aquest PLA DE MILLORA URBANA 
determina la forma de com la ciutat pot 
arribar al lloc i és interessant veure com 
aquest teixit proposat posa en 
funcionament unes regles del joc les 
quals el nou equipament ha d'entendre i 
saber actuar.

La connexió del nou equipament amb la 
Rambla Guipúscoa així com amb el C/ 
Santander, es torna clau a l'hora de que 
aquest sigui visible des d'aquestes 
principals vies. Així doncs l’equipament 
es posa en relació amb dues vies 
potents que de ben segur el benefici-
aran. 
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