




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



• Benvinguda i presentació.

• Presentació información a debatre
Estudi d’intervenció en altres panóptica. JPAM.
Estudi Històrico-Arquitectònic. Veclús.

• Aportació fila 0.

• Dinàmiques de treball.
Dinàmica 1. Proposta de conservació.
Dinàmica 2. Termometre de sensibilitats.

Desenvolupament



Material de partida



Resultats. Grau de consens elevat

CONSERVAR
• Panòptic: centre i galeria 4.
• Edifici d’administració.
• Testimoni del camí de ronda.
• Testimoni del corredor d’accés.

NO CONSERVAR
• Edificacions auxiliars. Construccions S.XX
• Edifici d’accés dels jutges i advocats.
• Edifici d’infermeria.



Resultats. Debat

    DEBAT
• Edificis tallers, 1 i 2.
• Panòptic: galeries.
• Geriàtic



Taller temàtic 2 

Equipaments i habitatge
Analisi de programa i mecanismes d’implentació



• 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, assolejament, etc).

Objectiu



• Benvinguda i presentació.

• Presentació información a debatre
Balanç de les necessitats actuals i propostes d’equipaments en relació a la 

Model i al seu entorn proper. Activa Prospect. 
Alternatives d’encaix de programa

• Aportació fila 0.

• Dinàmiques de treball.
Dinàmica 1. Què necessitem al barri?
Dinàmica 2. Cada ús al seu lloc.

Desenvolupament



    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

 PLA DIRECTOR 2009 HIPÒTESI DE PARTIDA

    Espai verd (min 14.026 m2 de sòl)

    Habitatge (15.000 m2 de sostre, 120-180 hab.)

    Espai Memorial

    Equipaments de proximitat:

Escola - Institut
Escola Bressol 
Habitatge dotacional clau HD/7
Pavelló Esportiu (P.A.V.III)

Casal de Joves 

Altres…



Resultats 

VALIDATS

Espai verd (min 14.026 m2 de sòl)

Espai Memorial

Escola bressol
                              
Eliminació de l’aparcament de rotació

Substituació ús hoteler per habitatge

     MATISSOS

Habitatge

Institut-Escola

Habitatge dotacional

Pavelló esportiu

Casal de joves

           NOUS

Espai artístic (música, teatre)

Espais per L’ESS

Espais per entitats socials



Resultats
Equipaments Educatius i Esportius



Resultats
Equipaments Culturals i Socials



Resultats
Habitatge



Taller temàtic 3 

Verd i el 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



• Benvinguda i presentació.

• Presentació informació a debatre

• Aportació fila 0.

• Dinàmiques de treball.
Dinàmica 1. Quin parc volem per la Model?
Dinàmica 2. Com ubiquem el parc a la Model?

Desenvolupament



Quines activitats hi volem 
fer?

Quines característiques 
haurien de tenir?

Quines importància 
donem a la sostenibilitat, 
la seguretat, la mobilitat, 
la gestió...

Quina relació hauria de 
tenir amb la resta d’espais 
verds del barri?

Altres qüestions que 
considerem importants.





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, activitats culturals)

• Pulmó verd per la ciutat

• Espai inclusiu i accessible per tothom

• Espai co-gestionat

• Lavabos públics, preservar el jardí dels 
presos, relació amb els centres educatius

Com l’ubiquem al recinte?

• Verd unitari i màxim verd possible

• Relacionat amb les vies pacificades

• Aconseguir un bon assolellament pels 
espais exteriors (zona verda i patis)



• Durant tots el tallers s’ha manifestat la voluntat dels veïns i de les veïnes de 
compartir espais entre els diferents programes previstos al recinte de La Model, 
tant per optimitzar l’espai i els recursos com per crear sinèrgies entre els 
diferents col·lectius. Sobre tot entre els espais dels equipaments educatius i els 
culturals i amb l’espai verd. 

 

Reflexions



COMENCEM!
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