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CRITERIS SOBRE LA CONSERVACIÓ DE LES EDIFICACIONS

• Conservar les edificacions més representatives.
• Prioritzar els nous usos (verd, equipament i habitatge) en la transformació de l’edifici Tallers.
• Enderrocar les edificacions més noves i menys representatives en benefici de l’espai verd i els equipaments.
• Conservar la memòria de les edificacions enderrocades de manera simbòlica.

CRITERIS SOBRE LES CARACTERÍSTIQUES DEL PROGRAMA

• Eliminar del llistat del programa d’equipaments l’aparcament soterrat i el terciari hoteler.
• Ampliar el llistat del programa d’equipaments amb espais per la ESS i entitats socials del barri, així com un espai 

multiartístic i equipaments d’escala de ciutat.
• Ampliar el llistat del programa d’equipaments amb una aula ambiental, mercat de pagès, residència i centre de dia per 

autistes, espai d’activitats per col·lectius de persones amb problemes de salut mental i espai de cultura popular i 
tradicional.

• L’habitatge dotacional ha d’incloure diferents col·lectius vulnerables i contemplar serveis específics per a gent gran.
• Prioritzar el desenvolupament dels projectes d’habitatge i Institut-Escola. 
• L’Espai Jove requereix d’espais propis i espais compartits amb altres entitats que siguin polivalents per acollir diferents 

activitats. 
• Promoure la sostenibilitat ambiental i energètica i dur a terme un estudi d’assolellament. 
• Ampliar el programa en pro de la diversitat social. 
• Replantejar el programa de pavelló esportiu. 
• Crear espais polivalents que puguin ser compartits per diferents entitats i equipaments.
• L’habitatge ha de ser públic, de lloguer i afavorint nous models d’accés a l’habitatge.
• L’habitatge ha d’estar separat de l’escola i els equipaments de lleure i alineat al carrer seguint la trama de l’Eixample.
• Els equipaments educatius han d’estar relacionats amb el verd, els carrers pacificats i l’espai jove.
• Situar l’espai memorial a la galeria 4.

CRITERIS SOBRE L’ESPAI VERD

• Espai públic com a espai de relació i trobada intergeneracional, i segur. 
• Espai públic relacionat amb els carrers de l’entorn, de fàcil travessat i permeable.
• Espai públic unitari i amb gran varietat d’usos.
• Espai públic on predomini el verd, la natura i es fomenti l’activitat física.
• Gestió comunitària, perspectiva de gènere i viabilitat econòmica.










































































