
Taller temàtic 3  

Verd i Carrer 
Característiques de l’espai públic 



Mesura de Govern, LA CIUTAT OBRE  LA MODEL, LA MODEL FA CIUTAT 



Planejament Vigent 





Pla Director 

-818 



 
 
    Espai verd (min 14.026 m2 de sòl) 

 
    Habitatge (15.000 m2 de sostre, 120-180 hab.) 
 
    Espai Memorial 
 
    Equipaments de proximitat: 
 
  Institut-Escola 
  Escola Bressol  
  Habitatge dotacional clau HD/7 
  Pavelló Esportiu (P.A.V.III) 
   
  Casal de Joves  
   
  Altres… 
   
  
 

 

 

 
 
    Espai verd (min 14.026 m2 de sòl) 

 
    Terciari hoteler (18.000 m2 de sostre) 

 
    Espai Memorial  
                               
    Equipaments de proximitat: 

 
  Escola d’Educació Intantil i Primària   
  Escola Bressol        
  Residència Gent Gran   
  Pavelló Esportiu (P.A.V.III)     
  Residència assistida   
  Casal de joves       
 Aparcament de rotació  

   
 

COMPARATIVA DE PROGRAMES 

 PLA DIRECTOR 2009 HIPÒTESI DE PARTIDA 



La model s’obre a la ciutat. La model fa ciutat 

Verd i carrer 

Espai verd  (mínim 14.026 m2 de sòl) 

Patis i expais exteriors + edificacións auxiliars 15.363 m2 + Illa eixample 14.026 m2  



Anàlisi del verd urbà 



La model s’obre a la ciutat. La model fa ciutat 

Verd i ciutat 



La model s’obre a la ciutat. La model fa ciutat 

Parcs, jardins, horts i interiors d’illa 



La model s’obre a la ciutat. La model fa ciutat 

Places, rambles i carrers pacificats 



La model s’obre a la ciutat. La model fa ciutat 

Superfície de verd urbà per habitants per barris 



La model s’obre a la ciutat. La model fa ciutat 

Superfície de verd urbà per habitants a l’Eixample 



La model s’obre a la ciutat. La model fa ciutat 

Relació d’espais verds i equipaments a l’Eixample 
JPAM 



La model s’obre a la ciutat. La model fa ciutat 

Espais verds entorn la Model 



La model s’obre a la ciutat. La model fa ciutat 

Espais verds entorn la Model 
JPAM 



La model s’obre a la ciutat. La model fa ciutat 

Carrers perimetrals entorn la Model 
JPAM 



La model s’obre a la ciutat. La model fa ciutat 

Verd com a resultant de la màxima conservació de l’edifici 



La model s’obre a la ciutat. La model fa ciutat 

Escenaris de verd urbà com a fet central 



La model s’obre a la ciutat. La model fa ciutat 

Màxima flexibilitat de verd i equipaments 



La model s’obre a la ciutat. La model fa ciutat 

JPAM 

Verd resultant de la màxima preservació 
de l’edifici 

Verd urbà com a fet central?  

Màxima flexibilitat de verd i 
equipaments 



Direcció de Model Urbà 


