
PATRIMONI ESPAIS VERDS

Tots els edificis del recinte tenen interès, cal conservar-ne tants com 
sigui possible, per això també proposem conservar l’edifici logístic.

TRANSFORMACIÓ DE LES GALERIES

equipament porxada torres d’aigua - dipòsit de laminació

6 Patis de l’escola

Sòl no qualificat de 6, 
amb caràcter de verd

Peatonalització carrers 
Rosselló i Nicaragua

Proposem que tots els programes de gran format (porta única) 
es situïn als edificis perimetrals fent remuntes sobre els edificis 
pre-existents.
La resta de programes (portes múltiples) son compatibles amb les 
galeries sense colmatar-les, això permet alliberar espai de l’edifici 
panòptic per a convertir-lo en porxades del parc.

Concertrem els programes més compromesos sobre i sota dels 
existents aconseguint tenir el màxim de verd possible.

OCUPACIÓ

NOU PLANEJAMENT

FASES

SECCIÓ LONGITUDINAL - galeries 3 i 6  e 1:250

el parc a través de la porxada

la porxada pot acollir activitat d’economia social i solidària vista del carrer Rosselló peatonalitzada vista de les galeries en l’àmbit d’espai per a joves i economia social i solidària
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PLANTA TIPUS
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PLANTA BAIXA

Espai Memorial
Institut-Escola
Escola Bressol
Equipament Residencial
Espai per Joves + Aula ambiental
Espais d’economia social i solidària
Pavelló Poliesportiu tipus PAV3
Habitatge
Auditori
Aparcament mínim normatiu
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Aparcament mínim normatiu
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Espai per Joves + Aula ambiental
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Pavelló Poliesportiu tipus PAV3
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Espai Memorial
Institut-Escola
Escola Bressol
Equipament Residencial
Espai per Joves + Aula ambiental
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PLANTA SOTERRANI

LES PORTES OBERTES 1/2 

6a   17.213,50 m2 7b/18hp   10.509,50 m2

Parc

Fase edifici logístic

Residència

Places

Fase edifici administratiu

Poliesportiu 
+guarderia 
+ habitatge

Carrers

Fase parc + panòptic

Parc

Espais amb programa

Pati de l’escola

Fase edifici tallers

Parc

Escola + institut

Habitatge

ENDERROC ESTRATÈGIC

estructura de murs i voltes enderroc estratègic i tirants metàlics reblert amb runa neta

0 10 20

Sòl:
Clau 6a parc
Clau 6a porxos
Total 6a
Sòl no qualificat de 6, amb caràcter de verd
Total verd
Patis d’escoles

Sostre:
Clau 18hp Habitatge
Clau 7b Equipaments
Clau 7b (Pla especial - Pavelló)

14.748,00 m2

2.456,50 m2

17.213,50 m2

1.692,30 m2

18.905,80 m2

3.132 m2

12.200 m2

15.625 m2

1.997 m2
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planta tipus: 
a.habitatges   b.espais colectius   c.aules
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planta tipus:
d. espais per a joves *galeria 4 - espai memorial

equipament residencial per a gent gran planta tipus:
habitatges d’accés per passera

soterrani:
poliesportiu tipus PAV3

01. EDIFICI TALLERS  e 1:1000 02. GALERIES  e 1:1000 04. EDIFICI LOGÍSTIC  e 1:1000 05b. PAVELLÓ SOTERRAT  e 1:100003. CENTRE PANÒPTIC  e 1:1000

vista del parc i la porxada en la façana del carrer Provença espai central on s’eliminen forjats i passeres

SECCIÓ TRANSVERSAL  e 1:250

SECCIÓ LONGITUDINAL  e 1:500

CAMINS I PAVIMENTS

PLANTA BAIXA  e 1:500

LES PORTES OBERTES 2/2 

05. EDIFICI ADMINISTRATIU  e 1:1000
planta soterrani:
e. espais d’assaig 
    + magatzem

f. nuclis
g. auditori per a 500 p.
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ARBUSTIVA
Perovskia atripicifolia + Gaura lindheimeri 

+ Berbena bonariensis

Hedera helix + Iris sp.

Mahoniax aquifolium + Cotoneaster horizontalis

Nephrolepis exaltata + Ophiopogon sp. + Aucuba japonica

Graminies ornamentals + Rosa sp.

Graminies ornamentals + Cotoneaster horizontalis

Rosmarinus officinalis ‘Postratus’ + Lavandula dentata 

+ Salvia sp.

Plumbago auriculata + Rosa sempervirens + Rosa canina

Arbustives de port i fulla grans (Monstera deliciosa,

Alocasia macrorrhiza, Ophiopogon, Pteridium aquilinum)

USOS

USOSUSOS

Jardí d’esbarjo

Pati de l’escola

Espai mercat

Pati de l’escola bressol

Jardí terapèutic

Parc naturalitzat

Espai memorial 
+espai joves+eess

AIGUA I REG

Dipòsits d’aigua

Reg per infiltració lineal

Reg per infiltració 
superficial

ARBRAT

ARBRAT

Arbres singulars (Phytolacca dioi-

ca, Gleditzia triacanthus, Schinus 

molle, Ficus rubiginosa, Catalpa 

bignonoides, terocarya fraxinifolia)

Paulownia tomentosa

Sophora japonica

Cupressus sempervirens

Platanus x acerifolia

Washingtonia robusta
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