
Taller temàtic 4  

La Model 
Posada en comú i debat final 





Taller temàtic 1  

Patrimoni i memòria Conservació dels edificis i estratègies d’intervenció 



 
•Conèixer la predisposició de conservació de les diferents edificacions i/o elements del conjunt 

de la Model. 

 
•Generar col·lectivament estratègies d’intervenció (tabula rasa, conservació de tot el conjunt, 
conservació parcial, etc). 

 
•Recollir l’imaginari col·lectiu que s’ha generat envers la Model. 
 

 

 

Objectiu 



Resultats 

 

 

 
  

 

 

 

 

Interès en mantenir 
Panòptic: centre i galeria 4. 

Edifici d’administració. 
Testimoni del camí de ronda. 

Testimoni del corredor d’accés. 
Geriàtric. 

No interès en mantenir 
Edificacions auxiliars. Construccions S.XX. 

Edifici d’accés dels jutges i advocats. 
Edifici de la infermeria. 

EN DEBAT 

 
Edificis de tallers, 1 i 2. 

Panòptic: galeries. 

 

CONSENS 



Taller temàtic 2  

Equipaments i habitatge 
Anàlisi de programa i mecanismes d’implementació 



 
•Validar els usos previstos (habitatge, equipaments i espai verd), concretament els 

equipaments, i detectar aquells que no han estat contemplats a l’esborrany del pla 
d’equipaments però sí que són necessaris per al veïnat.  
 
•Ubicar els usos, equipaments i habitatge en relació a l’entorn proper (vies bàsiques, carrers de 
prioritat vianant, mobilitat, relació amb altres espais de la ciutat, assolellament, etc.). 

 

 

 

Objectiu 



Resultats  
 

 
CONSENS 

 
Espai verd (min 14.026 m2 de sòl) 

 
Espai Memorial 

 
Escola bressol  

                               

Eliminació de l’aparcament de rotació 

 
Substitució ús hoteler per habitatge 
   

 

 

 
DEBATS I MATISOS 

 
Habitatge 

 
Institut-Escola 

 
Habitatge dotacional 

 
Pavelló esportiu 

 
Casal de joves 

 

 
   

 

 
NOVES PROPOSTES 

 
Espai artístic (música, teatre) 

 
Espais per entitats socials 

 

 

 

 
   

 



Resultats 
Equipaments Educatius i Esportius 

INSTITUT-ESCOLA 
CRITERIS COMUNS 

·Ubicació en zona pacificada. 

·En contacte amb l'espai verd i ben assolellat. 

·Innovació respecte l'edifici i el projecte educatiu. 

·Relació amb altres equipaments del recinte. 

·Ubicació en el lateral del carrer Nicaragua. 

 
   

DEBATS I MATISOS 

·Obra nova vs. rehabilitació. Possibilitat d'adaptar 

l'edificació actual a les necessitats concretes. 

·Dubtes sobre el projecte educatiu. 

ESCOLA BRESSOL 
CRITERIS COMUNS 

·Accés per carrer pacificat. 

·Relació amb altres equipaments i col·lectius. 
  

DEBATS I MATISOS 

·Ubicació no consensuada. Es parla de Rosselló amb 

Nicaragua, la galeria 2 o Provença. 

PAVELLÓ ESPORTIU 
DEBATS I MATISOS 

·Dubtes respecte al tipus d'equipament, dimensions, ús... 

·Ubicació no consensuada. 



Resultats 
Equipaments Culturals i Socials 

ESPAI MEMORIAL 
CRITERIS COMUNS 

·Espai representatiu amb valor polític. 
   

DEBATS I MATISOS 

·Ubicació no consensuada: galeria 4, galeria 4 + panòptic 

o mantenir petits espais per tot el recinte. 

CASAL DE JOVES 
CRITERIS COMUNS 

·Espai usat per diversos col·lectius i entitats. 

·Voluntat d'equipament en xarxa. 

·Necessitat d'espais polivalents per acollir activitats 

diverses. 
   

DEBATS I MATISOS 

·Ubicació no consensuada. 

·Voluntat de proximitat a l'Institut-Escola per crear 

sinergies, però mantenint un espai diferenciat. 



Resultats 
Habitatge 

HABITATGE 
CRITERIS COMUNS 

·Plantejar mòduls habitacionals per frenar l'emergència. 

·Construcció sostenible i respecte pel medi ambient. 

·Plantejar nous models d'accés a l'habitatge. 

·Evitar l'especulació i la gentrificació a l'entorn. 
   

DEBATS I MATISOS 

·Ubicació no consensuada. Possibles: Entença o galeries 

2 i 5.  

HABITATGE DOTACIONAL 
CRITERIS COMUNS 

·Intergeneracional. 

·Incloure diferents col·lectius vulnerables. 
   

DEBATS I MATISOS 

·Ubicació no consensuada. 
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Verd i carrer 
Característiques de l’espai públic 



 
•Definir l’encaix general de l’espai verd dins el conjunt de la Model i la relació amb el seu 
entorn.  

 
•Aconseguir propostes de noves activitats i usos tenint en compte la diversitat de persones 

(persones cuidadores, infància, adolescència, gent gran, mobilitat reduïda, dones). 

 
•Reflexionar sobre les qualitats d’aquests espais tenint en compte criteris com la seguretat, 
l’accessibilitat, la mobilitat, la sostenibilitat i la identitat. 
 

 

 

Objectiu 



Resultats 
  
Quin parc volem per la Model? 

 
•Espai comunitari i de relació 
 

•Activitats diverses per totes les edats (espai infantil, zones 

de passeig i descans, mercat de pagès, hort urbà, activitats 

culturals). 
 

•Pulmó verd per a la ciutat. 
 

•Espai sostenible, inclusiu i accessible per tothom. 
 

•Espai co-gestionat. 
 

•Lavabos públics, preservar el jardí fet pels presos, relació 

amb patis dels centres educatius. 
   

 
Com l’ubiquem al recinte? 

 
•Verd unitari i màxima continuïtat possible. 
 

•Relacionat amb les vies pacificades. 
 

•Aconseguir un bon assolellament pels espais exteriors 

(zona verda i patis). 
  

 



Taller comunitari.  

Jornada Jove 
 



 
•Destinada específicament al jovent, ha tractat les qüestions: com ha de ser l'espai jove, quins 

equipaments necessita el jovent i quin tipus d'espai públic es vol.  

 
•Generar un espai de trobada de diferents col·lectius joves de Barcelona i generar implicació en 

el procés de La Model.  

 

 

 

Objectiu 



Resultats 
 
 
Verd i carrer 

 
•Capacitat de generar convivència: espai de socialització i 

de trobada.  

 
•Possibilitat de co-gestió entre entitats i ajuntament. 

 
•Ecologia: hort urbà i punt verd. 

 

 

 
   

 

 
Equipaments i habitatge 

 
•Espai jove: allunyat dels habitatges i ben insonoritzat 

per realitzar activitats musicals. Possibilitat de compartir 

espais amb l'escola però disposant d'espais propis. 

Espai flexible i amb capacitat d'acollir activitats de circ 

(sostres alts). 

 
•Habitatge: per gent gran i per joves. 

 
•Pistes esportives: debat sobre la necessitat d'incloure 

o no aquest equipament específic. 

 
   

 



Resultats 
 

Patrimoni i Memòria 

 
DEBAT: Capgirar la percepció de la presó, convertir-la en un 

espai obert.  

 

 

 
   

 

 
Participació i implicació 

 
•Compartir espais i infraestructura per fer els 

equipaments el més multifuncionals possible. 

 
•Espai de decisió compartit entre entitats, a més dels 

propis de cada entitat.  

 
•Garantir autonomia de les persones joves respecte de 

la tutela de les adultes.  
   

 



PROCÉS PARTICIPATIU (2018) 

Taller 1 -  Patrimoni i memòria 

Taller 2 -  Equipaments i habitatge  

Taller 3 -  Verd i carrer 

Taller 4 – Posada en comú i debat final 

 

Retorn – Juliol 2018 

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



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

MESURA DE GOVERN (2017) 



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

EN RELACIÓ AL PATRIMONI… 



 
 
   - 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  i Centre de Dia 
  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 Infantil i Primària   
  Escola Bressol        
  Residència Gent Gran i Centre de Dia  
  Pavelló Esportiu (P.A.V.III)     
  Residència assistida   
  Casal de joves       
 Aparcament de rotació   

  
 

 PLA DIRECTOR 2009 HIPÒTESI DE PARTIDA 2017 

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

EN RELACIÓ ALS USOS… 



Espai verd  (mínim 14.026 m2 de sòl) 

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

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

EN RELACIÓ AL VERD… 



MÀXIMA PRESERVACIÓ 

VERD URBÀ COM A FET CENTRAL 

FLEXIBILITAT DE VERD I EQUIPAMENTS 

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

ENCAIXOS DE PROGRAMA I PROJECTE_ DIFERENTS ESCENARIS 



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

ENCAIXOS DE PROGRAMA I PROJECTE_MÀXIMA PRESERVACIÓ 

PATRIMONI 
Es conserven els tres edificis principals 
Es retalla part de les galeries per tal d’aconseguir el verd 
mínim 
Es fa una remunta a l’edifici de tallers per tal d’aconseguir 
els m2 d’habitatge necessaris 
S’adossen volums a les galeries modificant la imatge exterior 
Poca adaptabilitat dels nous usos als edificis existents 

MEMÒRIA 
La galeria 4 es podria conservar en la seva totalitat 
Possibilitat de recuperar el recorregut original d’accés fins 
l’espai central del panòptic 

EQUIPAMENTS DOCENTS I ESPORTIUS 
Institut-Escola i escola bressol ubicats a les galeries 1,2 i 3 
Patis ben assolellats 
Relació de l’equipament docent amb via no pacificada 
Equipament esportiu ubicat al carrer Provença aprofitant el 
desnivell i fent front de façana amb activitat 
Llum natural i fàcil accés a les pistes 

HABITATGE 
Habitatges orientats a via pacificada i parc 
Clara separació entre equipaments i habitatge 

VERD I CARRER 
Verd de caràcter fragmentat  
Verd relacionat amb via pacificada 
Poca relació entre el verd i els patis de l’institut-escola i 
l’escola bressol 



PATRIMONI 
S’enderroca l’edifici Tallers 
Es retalla part de les galeries per tal d’aconseguir el verd 
mínim 
S’adossen volums a les galeries modificant la imatge exterior 
Poca adaptabilitat als usos dels edificis existents 

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

ENCAIXOS DE PROGRAMA I PROJECTE_VERD URBÀ COM A FET CENTRAL 

MEMÒRIA 
Espai memorial NO ubicat a la galeria 4 
Possibilitat de recuperar el recorregut original d’accés fins el 
panòptic 

EQUIPAMENTS DOCENTS I ESPORTIUS 
Institut-Escola i escola bressol ubicats a les galeries 3 i 4 
Patis poc assolellats 
Relació de l’equipament docent amb l’espai interior d’illa 
Equipament esportiu ubicat al subsòl 
Dificultat d’accés i poca relació amb l’espai públic 

HABITATGE 
Poca separació entre equipaments i habitatge 
Habitatges orientats a via pacificada 
Habitatges de nova planta i a mida de les noves necessitats 

VERD I CARRER 
Verd de caràcter compacte  
Verd relacionat amb via pacificada (Rosselló)  i no 
pacificades 
Poca relació entre el verd i els patis de l’institut-escola i 
l’escola bressol 



PATRIMONI 
Es mantenen els tres edificis principals intervenint sobre les 
galeries 
L’edifici panòptic s’entén com un espai públic que pot estar 
cobert o parcialment cobert 
Molta adaptabilitat als usos dels edificis existents 

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

ENCAIXOS DE PROGRAMA I PROJECTE_FLEXIBILITAT DE VERD I EQUIPAMENTS 

MEMÒRIA 
Espai memorial ubicat a la galeria 4 
Possibilitat de recuperar el recorregut original d’accés fins el 
panòptic 

EQUIPAMENTS DOCENTS I ESPORTIUS 
Institut-Escola i l’escola bressol ubicats a l’edifici tallers 
Patis poc assolellats 
Relació de l’equipament docent amb l’espai interior d’illa 
Equipament esportiu ubicat al subsòl 
Dificultat d’accés i poca relació amb l’espai públic 

HABITATGE 
Hi ha separació entre equipaments i habitatge 
Habitatges orientats a via no pacificada 
Habitatges de nova planta i a mida de les noves necessitats 

VERD I CARRER 
Verd de caràcter compacte  
Verd relacionat amb via pacificada (Rosselló) 
Hi ha relació entre el verd i els patis de l’institut escola i 
l’escola bressol 
El projecte del parc recupera la memòria de l’edifici 
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Encaix  
Desenvolupament del taller. 

Dinàmiques de treball en grup. 
 



•Posar en relació els diferents àmbits treballats als tallers anteriors i els 

resultats més rellevants per tal de generar criteris globals pel futur de La 

Model.  

 

•Valorar diferents escenaris possibles en funció dels criteris establerts per 

cada grup.  

 

•Posar en comú els criteris i les valoracions dels diferents grups. 

 

Objectius 



•Dinàmica 1. Generem criteris (50') Galeria 4 

 

•Descans (30') 

 

•Dinàmica 2. Valorem els escenaris (50') Galeria 4 

 

•Plenari i debat final (30') Teatre 

 

Desenvolupament del taller 



 

COMENCEM! 


