
0123.120 m² Projecte d’Ordenació del Conjunt de la Model

EDIFICIS COM A PECES AUTÒNOMES SOBRE LA PLATAFORMA VERDA PERMEABILITAT I CONTINUÏTAT COM A VALORS DE RELACIÓ SOCIAL. LA DISSOLUCIÓ DELS LÍMITS

UN GR AN VERD COMÚ PER UNA NOVA CENTR ALITAT DE BARCELONA

SECCIONS ESPAI PÚBLIC E:1/500

PLANTA BAIXA E: 1/500   ESPAI URBÀ CONTINU DE TRANSICIONS DE MINERAL A VEGETAL. ESPAI NO JERÀRQUIC I INCLUSIU
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TOTAL ÀMBIT:    27.723m2
OCUPACIÓ:        9.046m2
OCUPACIÓ PB:  4.603m2
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ESPLANADA / POLIVALÈNCIA GRADACIÓ23.120m2 SISTEMATITZACIÓ FASES EXECUCIÓ

“UN SISTEMA OBERT, UN PROCÉS INACABAT”

D’un punt de vista pragmàtic, l’enderroc 
dels tancaments generarà grans 
residus. Aquest material de la presó 
es converteix en material de cohesió, 
mitjançant un reciclatge en el mateix 
solar reduint així la contaminació del 
transport.

En l’àmbit constructiu, aquesta 
gradació permet fer transicions fluides 
del més mineral (pavimentat) al més 
vegetal, no caient en el parany de 
separar camins i enjardinament que 
arruïnarien els nostres esforços de 
descompartimentació.

Un verd comú continu en un sol pla 
organitza un espai urbà de nova 
centralitat. Una esplanada natural 
polivalent que reunirà diferents activitats 
i usos requerits per la participació 
ciutadana.

Horitzontalitat desjerarquitzada que 
serà suport de múltiples escenes 
quotidianes. Es minimitza l’ocupació en 
planta baixa dels edificis per aconseguir 
permeabilitat i porositat com a valors 
d’interacció social.
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23.120 m2 és la quantitat d’espai 
públic que allibera aquesta ordenació 
urbana. Aquesta estratègia consisteix 
en compactar els programes dins de 
la mateixa ocupació dels tres edificis 
protegits de l’antiga presó. D’aquesta 
manera preservem el patrimoni tot 
donant-lo d’una funció lògica segons 
l’estructura formal de cada edifici.

Els metres qualificats de 6a pel 
planejament vigent es garanteixen i 
s’amplien, aconseguint un verd continu 
que es relaciona de manera horitzontal 
en tota la superfície de l’àmbit.

Àmbit Nord-Est: Jardins íntims amb arbres i turons Àmbit Sud-Oest: Jardins presos Àmbit Sud-Oest: Plaça esplanada activitats socials Àmbit Sud-Est: Bosc exposat al sol. Accés PAV3 Grades

L’espai públic s’ordena mitjançant una 
retícula que organitza la disposició 
dels elements. Entenem aquest pla 
continu com un sistema obert, capaç 
de variar en el temps de projecte i en 
el de construcció. Un sistema flexible 
i adaptable als recursos i dotacions 
econòmiques, capaç també d’absorbir 
diferents necessitats i peticions. 
Un sistema inacabat, que esdevé 
autoregulable i modificable. És d’una 
lògica puntillista o impressionista que 
convida a una visió que pocs conjunts 
urbans tradicionals ofereixen als seus 
veïns. 
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0223.120 m² Projecte d’Ordenació del Conjunt de la Model

GALERIA COM A CARRER. L’URBANISME DE LA VIDA QUOTIDIANA COR CENTRAL DE L’ESPLANADA URBANA. DISTRIBUÏDOR D’ACTIVITATSh UMBRACLE OBERT I COLONITZABLE PER MÚLTIPLES ACTIVITATS CIUTADANES

VERD CONTINU

Estratègia de màxima preservació 
en un acte de valoració del conjunt 
històric. En aquest cas, es proposa la 
recuperació de la integritat del conjunt 
inicial, fent desaparèixer les addicions 
i modificacions realitzades a posteriori 
per tal d’assumir una ocupació i uns 
usos de major càrrega que els previstos 
de partida, i que distorsionen la 
potència del complex inicial. A l’edifici 
Entença i l’edifici Nicaragua es manté 
l’envolupant vertical i l’estructura formal 
amb una addició en forma de remunta. 
Al panòptic es recupera íntegrament 
respectant la lògica estructural.

ADDICIÓPLANTES BAIXES OBERTESPASSATGE PATI ADDICIÓ PRIVAT PÚBLIC SEMI-PÚBLIC
SILENCIÓS

DRENATGE CAPTACIÓDISTRICT CLIMA

ACTIU INTENS
PRESERVACIÓ

Entenem l’espai de la model com 
una oportunitat per fer ciutat. Per 
transformar l’espai de la presó en un 
nou centre d’activitat cívica de la ciutat. 
Un espai urbà obert, transparent, 
permeable i ple de vida. Per això creiem 
en una intervenció en 4 grans blocs que 
comença per la construcció d’un gran 
verd comú, una esplanada no jeràrquica 
i inclusiva que pugui suportar totes les 
activitats d’una ciutat. Un eix continu 
convida a establir les relacions entre 
tots els programes, entenent aquest 
espai com una gran plaça verda d’acció 
urbana.

1. Preservació de murs portants i forjats de volta.
2. Enderroc façana no portant.
3. Retall parets crugies
4. Obertura murs galeria

Enderroc façana

Buidat

Buidat

PRESERVAR PATRIMONI – MEMÒRIA

Les lògiques d’organització del 
programa responen a tres punts clau; 
del silenci a l’activitat, del privat al 
públic i segons la lògica formal interna 
de cada edifici. Cerquem una relació 
visual neta entre els volums i l’espai 
públic.

Els habitatges, l’equipament residencial 
i l’escola bressol a l’àrea més tranquil·la, 
sobre el carrer pacificat de Nicaragua. 
Al centre l’equipament més públic i 
actiu, en relació directa al cor del parc. 
A l’edifici Entença, l’escola institut en 
conexió directa amb el pavelló esportiu.

EQUILIBRI LÒGIC D’USOS REFERENT CLIMÀTIC

Entenem el conjunt com un microbarri 
climàtic, augmentant l’eficiència dels 
sistemes d’instal·lacions amb una central 
de producció d’aigua freda i calenta, que 
redistribueix radialment l’energia a les 
diferents activitats del programa. Així es 
redueix al 50% la potència instal·lada. 
Producció d’energia solar fotovoltaica 
per aconseguir el 110% del requisit 
segons la normativa de Barcelona.

Tot el parc és un sistema urbà de 
drenatge sostenible. Les cobertes 
dels edificis recullen l’aigua en dipòsits 
pluvials pel rec del parc.

SUPERFÍCIES TOTAL

HABITATGE   12.013 m2
ESCOLA BRESSOL  1.018 m2
EQUIPAMENT RESIDENCIAL 3.606 m2

ESPAI MEMORIAL  3.487 m2
AULA AMBIENTAL  222 m2
ESPAIS ECONOMIA SOCIAL   2.862m2
HABITATGE EXPERIMENTAL 1.426 m2
ESPAI PER A JOVES  914 m2*

INSTITUT ESCOLA  5.564 m2
( BAR I ESPAI BARRI ) 536 m2
PAVELLÓ ESPORTIU PAV3 2.500 m2

*espais compartits sota rasant per l’espai joves, 
el memorial, l’aula ambiental, i l’espai d’economia 
social.

TOTAL EQUIPAMENTS   21.361 m2

TOTAL ESPAI VERD   23.120 m2

“DE LA RECLUSIÓ A L’OBERTURA”

Grades

SECCIÓ LONGITUDINAL E: 1/500

Habitatge en f i lera
2 hab.

Alçada entorn

Habitatge dúplex amb pati
2 hab.

Residencia l públ ic Habitatge exper imental

EDIFICI TALLERS

TIPOLOGIES HABITATGES. EXEMPLES

EDIFICI TALLERS EDIFICI TALLERS 2 PANÒPTIC

ESTRUCTURA PANÒPTIC

EDIFICI NICARAGUA
  PB+1 ESCOLA BRESSOL 1.018 m2
  PB+8 HABITATGE  12.013 m2

EDIFICI TALLERS
  PB+6 EQUIP. RESIDENCIAL 3.606 m2

4A GALERIA
  PB+3 ESPAI MEMORIAL  3.487 m2

5A GALERIA
  PB+1 E. ECONOMIA SOCIAL 192 m2
  P2-P3 AULA AMBIENTAL  222 m2

3A GALERIA
  PB+1 E. ECONOMIA SOCIAL 947 m2
  P2 ESPAI JOVES  630 m2
  P3 HAB. EXPERIMENTAL   594 m2

2A GALERIA
  PB+1 E. ECONOMIA SOCIAL 433 m2
  P2 ESPAI JOVES  284 m2
  P3  HAB. EXPERIMENTAL 298 m2

1A GALERIA
  PB+2 E. ECONOMIA SOCIAL 1.090 m2
  P3 HAB. EXPERIMENTAL 534 m2

EDIFICI ENTENÇA
  PB+5 INSTITUT ESCOLA 5.564 m2
  PB BAR   536 m2

VOLUM SOTERRAT
  PS-2 APARCAMENT  2.500 m2
  PS-1 PAVELLÓ E. PAV3  2.500 m2

SOTA RASANT  852 m2


