El barri de la Trinitat Nova va rebre fa un parell d'anys una
de
de 30 milions
per al desenvolupament de
projectes i programes que tenen com a objectiu principal la millora de la qualitat de vida dels
i les
Aquestes iniciatives,
en gran part
per
de Barcelona i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), estan servint
per transformar el barri.
Les principals actuacions
obres de
i
de la Casa de
del barri de la Trinitat Nova,
de
entre la Casa de
i el castell de Torre
i el Parc de Collserola amb la
feixes
del pont dels Tres Ulls, millora del pont de Sarajevo,
del projecte de
del futur casal de

En aquesta

destaca la
de la Casa de
que
un equipament de ciutat de
que
com a centre
de
i
ambiental. Actualment, funciona com a casal de barri, fins que es
construeixi el que esta projectat al solar destinat.
acabat de construir nous habitatges socials. Recentment
de Barcelona ha iniciat els treballs per a la
feixes
i senders practicables al barri de la
Trinitat Nova, al districte de Nou Barris. Els treballs, que es fan en
amb el Consorci del Parc Natural de la Serra de
Collserola, permetran configurar un nou itinerari i un punt
nou des del barri fins al Parc Natural de la Serra de Collserola,
com recuperar el paisatge i aprofitar
de la zona amb la
de feixes actualment en
En aquesta
Casa de l'Aigua

Solar desde la Casa de l'Aigua

a aquestes ajudes destinades al barri de Trinitat Nova, es podran urbanitzar 5.358 m2 de zones verdes. D'aquesta manera,
l'espai entre els carrers de Sa Tuna , Aiguablava,
i
a ser una gran illa sense
de vehicles ni autobusos,
amb
a
del barri i vehicles de serveis. Una
que
convertir l'espai del costat de la Casa
de l'Aigua de Trinitat Nova en una gran zona verda i situar-hi l'equipament que es mostra en aquest projecte.
En definitiva, es produeix un
del barri que es tradueix en un increment d'espais amb voreres i zones verdes.
s'afavoreix la lliure
dels vianants, l'accessibilitat
major, i es creen nous vials que milloren la mobilitat dels vehicles del
barri.
Amb tot, la
d'aquests espais
com a objectiu la
fins l'avinguda Meridiana es dignifica i s'atorga al barri de Trinitat Nova

del barri. L'espai
situat entre el carrer Aiguablava
transversalitat i millor
amb els barris
de

SOLAR
El solar del projecte proposat
situat al costat de la Casa de l'Aigua a la entrada de la Meridiana. El solar, de forma triangular,
un desnivell d'uns 5 metres
per Carrer de
i, d'uns 6 metres amb el Carrer de
desde la seva cota
baixa
(+53,50), situada en la entrada de la Casa de l'Aigua.

VOLUMETRIA: Es busca crear un edifici que s'integri al lloc i no destaqui sobre la resta d'edificacions. La gran majoria, esta formada

ESPAI

En la
es
que el
Aprofitant el nou espai generat als vianants

tingui la
a la
.

prioritat i l'edifici sigui el
de permeable amb l'espai
del barri es busca crear el
d'espai

DESNIVELL: Aprofitar el desnivell que genera la topografia del solar per
l'edifici encastat al terreny, i d'aquesta manera
aprofitar la
possible per generar espai
sense destacar sobre la resta i sense perjudicar les visuals que es
tenen desde la zona i cap a la Casa de l'Aigua.
FRANGES: Es busca crear un edifici el
diverses franges.

polivalent possible. D'aquesta manera s'agrupen i es distribueixen els diferents usos en

Es conserven els 2 grans pins que trobem al mig del solar
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