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ADMINISTRACIÓ

VALORACIÓ PATRIMONIAL - proposta conservació
CRONOLOGIA - (1891 - 1904)
SUP. PLANTA - 1.097m2  SUP. TOTAL - 3.292m2
CARACTERÍSTIQUES 
 - PB+3 
 - l’únic edifici que dóna a carrer. És la imatge de La Model
 - major voluntat d’acabats
 - ampli pati central de 309m2 amb pilars metàl·lics de fosa



ACCÉS JUTGES I ADVOCATS

VALORACIÓ PATRIMONIAL - conservació selectiva
CRONOLOGIA - (1888 - 1904)
SUP. PLANTA- 713m2  SUP. TOTAL - 2.318m2 
CARACTERÍSTIQUES
 - PB+2



PANÒPTIC

VALORACIÓ PATRIMONIAL - proposta conservació
CRONOLOGIA - (1888 - 1904)
SUP. PLANTA - 935m2 
CARACTERÍSTIQUES
 - planta poligonal de 12 costats cobert amb cúpula
 - edificació més emblemàtica
 - concepció inicial com a ús religiòs
 - 12 pilars de fosa + estructura metàl·lica singular
 - els costats curts tenen grans obertures amb motllures de pedra i una petita  
 rosassa



GALERIA 1

VALORACIÓ PATRIMONIAL - conservació selectiva
CRONOLOGIA - (1888 - 1904)
SUP. PLANTA - 751m2  SUP. TOTAL - 3.754m2 
CARACTERÍSTIQUES
 - soterrani + PB+2 + sotacoberta
 - rosasses cancel·lades al frontís
 - coberta amb volta i claraboies



GALERIA 2

VALORACIÓ PATRIMONIAL - conservació selectiva
CRONOLOGIA - (1888 - 1904)
SUP. PLANTA - 541m2  SUP. TOTAL - 2.706m2 
CARACTERÍSTIQUES
 - soterrani + PB+2 + sotacoberta
 - rosasses cancel·lades al frontís
 - coberta amb volta i claraboies



GALERIA 3

VALORACIÓ PATRIMONIAL - conservació selectiva
CRONOLOGIA - (1888 - 1904)
SUP. PLANTA - 1.045m2  SUP. TOTAL - 5.227m2 
CARACTERÍSTIQUES
 - soterrani + PB+2 + sotacoberta
 - annexionat el menjador
 - rosasses cancel·lades al frontís
 - coberta amb volta i claraboies
 - amb comunicacions entre volades



GALERIA 4

VALORACIÓ PATRIMONIAL - conservació selectiva
CRONOLOGIA - (1888 - 1904)
SUP. PLANTA - 1.043m2  SUP. TOTAL - 5.2167m2 
CARACTERÍSTIQUES
 - soterrani + PB+2 + sotacoberta
 - annexionat el menjador
 - rosasses cancel·lades al frontís
 - coberta amb volta i claraboies
 - amb comunicacions entre volades    



GALERIA 5

VALORACIÓ PATRIMONIAL - conservació selectiva
CRONOLOGIA - (1888 - 1904)
SUP. PLANTA - 542m2  SUP. TOTAL - 2.709m2 
CARACTERÍSTIQUES
 - soterrani + PB+2 + sotacoberta
 - rosasses cancel·lades al frontís
 - coberta amb volta i claraboies



GALERIA 6

VALORACIÓ PATRIMONIAL - conservació selectiva
CRONOLOGIA - (1888 - 1904)
SUP. PLANTA - 750m2  SUP. TOTAL - 3.750m2 
CARACTERÍSTIQUES
 - soterrani + PB+2 + sotacoberta
 - rosasses cancel·lades al frontís
 - coberta amb volta i claraboies
 



TALLERS 1

VALORACIÓ PATRIMONIAL - proposta conservació
CRONOLOGIA - (1904 - 1908)
SUP. PLANTA - 1.163m2  SUP. TOTAL - 4.654m2 
CARACTERÍSTIQUES
 - PB+3. PB
 - l’edifici més modern, amb pilars de fosa
 -  accés principal a través de dues columnes monumentals de pedra de Montjuïc
 - qualitat alta constructiva que revaloritza tota la edificació 
 - presenta un bon estat de conservació



TALLERS 2

VALORACIÓ PATRIMONIAL - proposta conservació
CRONOLOGIA - (1904 - 1908)
SUP. PLANTA - 632m2  SUP. TOTAL - 1.896m2 
CARACTERÍSTIQUES
 - PB+2
 - molt semblant a tallers 1



GERIÀTRIC

VALORACIÓ PATRIMONIAL - proposta de conservació
CRONOLOGIA - (1888 - 1904)
SUP. TOTAL - 251,48m2
CARACTERÍSTIQUES
 - dels edificis més petits del conjunt
 - un dels edificis més interessants per la sota coberta amb encavellades de
 ferro estil Ala de Mosca
 - mostra significatives transformacions en l’interior i la façana



CUINA

VALORACIÓ PATRIMONIAL - enderrocable
CRONOLOGIA - (s.XX)
SUP. TOTAL - 169m2 
CARACTERÍSTIQUES
 - entitat arquitectònica menor



BUGADERIA

VALORACIÓ PATRIMONIAL - enderrocable
CRONOLOGIA - (s.XX)
SUP. TOTAL - 298m2 
CARACTERÍSTIQUES
 - tot i ser de les construccions més antigues, té poca rellevància des del punt de  
 vista històric



MENJADORS

VALORACIÓ PATRIMONIAL - enderrocable
CRONOLOGIA - (s.XX)
SUP. TOTAL MENJADOR GALERIA 4 - 333m2 + annexos 293m2
SUP. TOTAL MENJADOR GALERIA 3 - 321m2
CARACTERÍSTIQUES
 - entitat arquitectònica menor



GIMNÀS, TEATRE I ESCOLA

VALORACIÓ PATRIMONIAL - enderrocable
CRONOLOGIA - (s.XX)
SUP. TOTAL GIMNÀS - 233m2 
SUP. TOTAL TEATRE - 245m2
SUP. TOTAL ESCOLA - 207m2
CARACTERÍSTIQUES
 - entitat arquitectònica menor



CAMÍ DE RONDA. MURS I GARITES

VALORACIÓ PATRIMONIAL - enderrocable
CRONOLOGIA - (1888 - 1904)
SUP. TOTAL - 2.532m2 
CARACTERÍSTIQUES
 - doble mur amb garites de control de construcció posterior



Qüestions a tenir en compte:

• Tots els casos més conservacionistes contenen programes 
monofuncionals i estàtics, com museu o arxiu. 

• La densificació urbana ens planteja diferents opcions per 
augmentar la superfície construïda, si el programa ho requereix.

• La preservació parcial o la demolició de les edificacions existents 
no necessàriament significa esborrar la memòria del lloc. 
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COMPARATIVA DE PROGRAMES

PLA DIRECTOR 2009

1. Espai verd (mín 14.026m2 de sòl)

2. Terciari hoteler (18.000m2 de sostre)

3. Espai Memorial

4. 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

NECESSITATS ACTUALS 2018

1. Espai verd (min 14.026 m2 de sòl)

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

3. Espai Memorial

4. Equipaments de proximitat:

  Escola - Institut

  Escola Bressol

  Pavelló Esportiu (P.A.V.III)

  Casal de Joves

  Habitatge dotacional clau HD/7

usos descartats usos incorporats



NECESSITATS, DESITJOS, REFLEXIONS:  

ESCOLA-INSTITUT



NECESSITATS, DESITJOS, REFLEXIONS:  

ESCOLA BRESSOL



NECESSITATS, DESITJOS, REFLEXIONS:  

PAVELLÓ ESPORTIU



NECESSITATS, DESITJOS, REFLEXIONS:  

HABITATGE DOTACIONAL



NECESSITATS, DESITJOS, REFLEXIONS:  

HABITATGE
 



NECESSITATS, DESITJOS, REFLEXIONS:  

ESPAI MEMORIAL



NECESSITATS, DESITJOS, REFLEXIONS:  

CASAL DE JOVES



NECESSITATS, DESITJOS, REFLEXIONS:  

............................................ 



Equipament: _______________________________________

Una fitxa per a cada possible ubicació

Marcar la posició al plànol i escriure els 
avantatges i inconvenients d'aquesta opció

AVANTATGES INCONVENIENTS





FULL DE RUTA 

Dinàmica 1. Quin parc volem per La Model?

1. A cada taula disposeu del material següent:
● cartes de rols
● retoladors
● plànol “Eixos i espais verds entorn La Model”
● fitxa de suport amb preguntes 

2. Repartiu les cartes de rols i llegiu en veu alta en que consisteix 
cadascuna de les tasques.

3. L’activitat està programada per treballar i debatre durant 30’.

4. Aquesta activitat està pensada per a que imagineu com ha de ser el 
nou parc de La Model. 

5. Comenceu fixant-vos en els espais verds de l’entorn de La Model per 
ajudar-vos a imaginar com voleu que sigui el futur parc.

6. Penseu en altres parcs de la ciutat que utilitzeu sovint i exposeu els 
aspectes que més us agraden i els que menys.

7. A continuació, penseu en totes les activitats que es podrien fer al 
futur parc. Tingueu en compte les persones que utilitzaran aquesta 
espai: infants, adolescents, joves, gent gran, persones cuidadores, 
persones amb diversitat funcional, etc. 

8. Seguiu responent a la resta de preguntes. 

9. Cinc minuts abans d’acabar, assegureu-vos de tenir tots els debats 
ben recollits. 



Dinàmica 2. Com ubiquem el parc a la Model?

10. L’equip dinamitzador us repartirà el segon material de treball:
● plànol d’esquemes.
● document dels diferents escenaris de verd.

11. L’activitat està programada per treballar i debatre durant 30’.

12. Observeu cadascun dels esquemes proposats classificats segons:
● VERD RESULTANT DE LA MÀXIMA PRESERVACIÓ DE L’EDIFICI.
● VERD URBÀ COM A FET CENTRAL.
● MÀXIMA FLEXIBILITAT DE VERD I EQUIPAMENTS.

13. Debateu sobre quin dels esquemes s’adapta millor al tipus de parc 
que heu plantejat a la dinàmica anterior.  

14. Utilitzeu com a suport el plànol “Eixos i espais verds entorn La 
Model” per complementar la informació.

15. Preguntes que poden ajudar al debat. Quin dels esquemes plantejats:
 es relaciona millor amb el seu entorn (vies pacificades, espais 

verds del voltant, assolellament,…)?
 permet una major flexibilitat d’usos? Fixeu-vos en les 

dimensions i geometries dels espais.
 pot donar més vitalitat als carrers del voltant?

16. En els post its escrivim els diferents punts de vista, tants post its com
comentaris es vulguin fer i els enganxem el més a prop possible de 
l’esquema el qual parlem.

17. És important argumentar bé les idees així que preneu-vos el vostre 
temps.

18. Cinc minuts abans d’acabar, assegureu-vos de tenir tots els debats i 
punts de vista ben recollits.

Posada en comú

19. Ens ajuntem cada dos grups amb una persona de dinamització.

20. Cada grup exposa per torns a la resta les reflexions i sensibilitats 
detectades.

21. La dinàmica està programada per treballar i debatre durant 20’.



Quin parc volem a La Model?
• Quines activitats hi volem fer?
 

• Quines característiques hauria de tenir? (boscós, obert,...)
 

• Quina 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



VERD RESULTANT 
DE LA MÀXIMA 
PRESERVACIÓ DE 
L’EDIFICI

VERD URBÀ COM 
A FET CENTRAL

MÀXIMA 
FLEXIBILITAT DE 
VERD I 
EQUIPAMENTS

COM UBIQUEM EL PARC AL RECINTE DE LA MODEL?
Quin dels esquemes plantejats:
 • es relaciona millor amb el seu entorn (vies pacificades, espais verds del voltant, assolellament,…)?
 • permet una major flexibilitat d’usos? Fixeu-vos en les dimensions i geometries dels espais.
 • pot donar més vitalitat als carrers del voltant?
 • quin equilibri entre els edificis conservats i l’espai lliure preferim?

 

Espai verd Edificis Espai obert dels equipaments

N



ALTERNATIVES D’ENCAIX DE PROGRAMA I PROJECTE PER LA 

TRANSFORMACIÓ DE LA PRESÓ MODEL

DESEMBRE 2017

AJUNTAMENT DE BARCELONA - MODEL URBÀ - ECOLOGIA URBANA

JPAM 
Arquitectura & Urbanisme

6. ESCENARIS D’ORDENACIÓ
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EIXOS I ESPAIS VERDS ENTORN LA MODEL  

Parc de Joan Miró

Jardins de Sebastià 
Gasch

Jardins d’ Emma 
de Barcelona

Jardins de Safo

Jardins de Màlaga

Pl. Païssos 
Catalans

Pl. Joan
Peiró

Sants - Estació

EIX ROSSELLÓ EIX ROSSELLÓ

EIX MALLORCA

EIX CONSELL DE CENT

EIX LONDRES
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Industrial
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Passatge Batlló
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r. Ignasi Barraquer

Pl.Francesc Macià

Av. Diagonal

EIX TARRADELLES

EIX ROMA

EIX TARRADELLES

EIX DIAGONAL

Plaça de les Corts

Jardins de Can Cuiàs

Jardins de les Infantes

Jardins d’Elisard Sala

Plaça del Centre

Espanya Industrial
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FULL DE RUTA  
 
Dinàmica 1. Definim Criteris 

1. A cada taula disposeu del material següent: 
● cartes de rols 
● retoladors 
● plànol del recinte de La Model. 
● document “Mecanismes i assajos d’implementació” 
● taula d’equipaments 
● plànol d’eixos i espais verds 
● fulls de recollida de criteris 

 
2. Repartiu les cartes de rols i llegiu en veu alta en que consisteix cadascuna de 

les tasques. 
 
 
 

3. L’activitat està programada per treballar i debatre durant 50’. 
 

4. Posem 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. 

  
5. Comencem per debatre la relació entre els diferents usos del programa. 

Definim criteris sobre la proximitat i relació entre determinats usos o bé entre 
d’altres que necessiten estar allunyats o aïllats.  

 
6. En segon lloc debatem sobre la relació més idònia entre els diferents usos i              

l’entorn. Definim criteris sobre la relació dels usos amb les vies pacificades o             
amb altres espais del barri.  

  
7. Per últim, reflexionem sobre les edificacions existents i les possibilitats d’acollir 

els diferents usos, tenint en compte també la relació amb el carrer i l’espai verd. 
Definim criteris segons els quals determinen si els usos i les edificacions 
existents són més o menys compatibles.  

 
8. Comprovem que els criteris recullen els principals temes que s’haurien de tenir 

en compte pel futur de La Model, que tenen un alt grau de consens i que no es 
contradiuen entre sí. 

 
9. Els escrivim al full de criteris.  

 
 
 
 



 

Dinàmica 2. Valorem els Escenaris 
 

10. L’equip dinamitzador us repartirà el segon material de treball: 
● plànol dels diferents escenaris 

 
11. L’activitat està programada per treballar i debatre durant 50’. 

 
12. Observeu cadascun dels esquemes dels possibles escenaris proposats. 

 
13. Debateu sobre els diferents escenaris en base als criteris que heu definit a la 

Dinàmica 1.  
 

14. Recolliu i anoteu tots els comentaris sobre els diferents escenaris, argumentant 
els motius pels quals aquests donen resposta o no als criteris que heu definit. 

 
15. Quin escenari s’adapta millor als criteris del vostre grup? I quin és el que 

s’adapta menys? Escollim l’escenari més favorable i el més desfavorable per 
explicar al plenari.  

 
 

Posada en comú 
 
16. Cada grup exposa per torns a la resta els criteris que ha definit i, en base a                 

aquests criteris, argumenta la seva elecció de l’escenari més favorable i del més             
desfavorable.  

 
17. La posada en comú està programada per realitzar-se en un temps de 30’. 



RELACIÓ ENTRE DIFERENTS USOS

Definim criteris segons:
 1. Usos compatibles i usos incompatibles.
 2. Prioritat de relació directa amb l’espai públic/verd.

Resultats dels tallers anteriors:
Compatibles i amb possibilitat de compartir espais: Casal de Joves, Institut-Escola, Equipament 
esportiu.
Incompatibles: Casal de Joves i Habitatge (soroll).
Relació directa amb l’espai verd: Institut-escola i escola bressol.



RELACIÓ ENTRE USOS I ENTORN

Definim criteris segons:
 1. Relació amb les vies pacificades. Usos amb prioritat d'ubicar-se a vies pacificades.
 2. Relació amb altres espais i usos del barri.  

Resultats dels tallers anteriors:
Usos amb prioritat per ubicar-se a una via pacificada: Escola bressol i Institut-Escola.



RELACIÓ ENTRE USOS I EDIFICACIONS

Definim criteris segons:
 1. Grau de compatibilitat de les edificacions existents amb l'ús proposat.
 2. Ubicació de les edificacions en relació a l'entorn i a l'ús proposat. 

Resultats dels tallers anteriors:
En aquelles edificacions on la conservació ha tingut el major grau de consens:
ADMINISTRACIÓ: Podria acollir usos diversos (habitatge, casal de joves, equipaments educatius). 
GALERIA 4: Memorial amb possibilitat d'incloure o no el CENTRE DEL PANÒPTIC.

En aquelles edificacions la conservació de les quals ha generat més debat:
GALERIES (excepte la 4): Podrien acollir diversos usos (Habitatges, Casal de Joves, Escola bressol).   
TALLERS: podria acollir habitatge o Institut-Escola. 











COM VOLEM ELS I LES JOVES QUE SIGUI LA MODEL?

VERD I CARRER

EQUIPAMENTS I HABITATGE

PATRIMONI I MEMÒRIA

PARTICIPACIÓ I IMPLICACIÓ

Quines necessitats tenim els i les joves de l’Esquerra de l’Eixample?
Quines activitats hem de fer fora del barri que no podem fer al barri? Quins espais les resoldrien? 

Com podria resoldre la Model aquestes necessitats?
Quins equipaments voldriem que hi hagués a la Model? Quin ús feríem?

Ens implicaríem en la gestió dels espais i les activitats de la Model? Com?
(Penseu no només en l'equipament juvenil, també en la resta d’equipaments, l'habitatge i l'espai verd)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 
 

 

 
 

 
 



TALLER 1: PATRIMONI I MEMÒRIA. TAULA DE RESULTATS
ESPAIS DE LA MODEL GRUP 1 GRUP 2 PLENARI A GRUP 3 GRUP 4 PLENARI B GRUP 5 GRUP 6 PLENARI C

Administració - Mantenir. CONSENS: Mantenir. - Mantenir CONSENS: Mantenir

Panòptic CONSENS: Mantenir. - Mantenir CONSENS: Mantenir - Conservar

Tallers 

Geriàtric - Mantenir. CONSENS: Mantenir.

Accés jutges i advocats

Infermeria - Enderroc

Galeria 1

Galeria 2 - Enderrocar 2 i 5. Resultat simètric.

Galeria 3

Galeria 4

Galeria 5 [Veure comentaris Galeria 2] [Veure comentaris Galeria 2] - Enderrocar 2 i 5. Resultat simètric.

Galeria 6

Bugaderia - Enderrocar

Gimnàs, teatre, escola - Enderrocar

Cuina - Enderrocar

Menjadors - Enderrocar

COMENTARIS GENERALS

Valoració 
patrimonial

- Reinventar-se sobre el que ja existeix.
- Sacrificar a canvi d'equipaments... O 
no.

- Es considera molt important 
conservar els edificis en verd (valorats 
com a conservables)

- No els sembla tant interessant.
- Els edifici valorats en verd (valorats 
com a conservables) els semblen els 
més importants i aprofitables per altres 
usos.
- Edificis verds conservar la façana 
segur i certs espais interiors per tal que 
quedi record.

- Considerar panòptic + galeries com un 
conjunt.

- Veuen "sacrificables" els 2 tallers per 
guanyar zona verda i així poder 
amnisitiar més galeries
- S'apunta que són edificis que "només" 
tenen valor arquitectònic, no tant 
memorial o sentimental.
- D'altra banda, creuen que és un edifici 
molt apte per fer pisos protegits. 
- S'apunta la necessitat de compactar la 
zona verda per maximitzar l'efecte 
esponjament i antipol·lució de 
l'Eixample.

- Enderrocar en benefici de recuperar 
espai pel verd i els equipaments

DEBAT: El G2 no està d'acord amb 
l'opinió sobre la possibilitat de no 
conservar els edificis del tallers que 
exposa el G1. De cara a la memòria 
història, tindria sentit mantenir-ho, 
però només una part, per poder 
alliberar més espai verd.

- Mantenir si no entra amb contradicció 
amb l'espai verd.
- Es creu que per la seva ubicació 
condiciona l'espai verd obert.
- El verd i els equipaments passen per 
sobre de la conservació dels tallers.
- No hi ha consens en conservar-los ja 
que no es coneixen, ningú els ha pogut 
veure.

CONSENS: Es pot valorar si treure els 
tallers, donant prioritat als usos i a 
l'espai verd. Es creu que per la seva 
ubicació poden condicionar la 
continuïtat de l'espai verd.

- Algunes persones consideren 
prioritari conservar les galeries més 
que els edificis del tallers.

- Dubtes en conservar la seva totalitat. 
Cal trobar un ús que s'adeqüi a l'espai, 
si no, no tindria sentit conservar-los.
- Valor arquitectònic. En el cas que 
s'enderroqués per fer habitatge, caldria 
recuperar els elements d'interés (pilars, 
motllures...) 

DEBAT: No és un espai prioritàri per 
mantenir i queda en debat segons les 
necessitats dels usos que es proposin i 
condicions d'assoleig. Conservació de la 
façana com a mínim. Prioritat de 
conservació de les galeries, front els 
edificis de tallers.

- L'efecte "tub" del passadís d'accés té 
un gran simbolisme i no tenen clar de 
suprimir-lo. D'altra banda, entenen que 
pot condicionar molt els nous usos.

- Enderrocar en benefici de recuperar 
espai pel verd i els equipaments

DESACORD: Enderroc, però no s'arriba 
a l'acord de si fer un enderroc parcial 
(per mantenir el simbolisme de l'accés 
a la presó) o un enderroc total. 
Discrepàncies.

- Enderrocar per ser de difícil 
reutilització.
- Conservar l'accés ja que impressiona i 
dona sentit a tot l'edifici. Sensació de 
corredor. És un recorregut històric de 
públic a privat.

- Conservar l'impacte que se sent a 
l'entrar a l'espai. Sensació de corredor.

DEBAT: conservar per mantenir la 
sensació de corredor fins el panòptic. 
Es comenta la dificultat per a 
reutilitzar-lo.

- L'enderrocarien per poder alliberar 
més espai verd i esponjar les 
cantonades.

CONSENS: Enderrocar l'infermeria per 
alliberar espai.

[General sobre totes les galeries]
- Es poden fer virgueries per 
transformar les galeries en HABITATGE 
si es suprimís l'edifici dels Tallers.

[General sobre totes les galeries]
- Mantenir totes les galeries, però 
acceptant transformacions adaptant-les 
als usos futurs.

[General sobre totes les galeries]
CONSENS: Mantenir totes les galeries, 
però acceptant transformancions per 
adaptar-les als usos, crear 
transparències i potenciar les 
comunicacions entre dins i fora.

[General sobre totes les galeries]
- Conservar si es poden fer els 
equipaments a dins.
- No mantenir si compromet el verd o 
els equipaments. 
- Posició de no conservar cap galeria 
per no mantenir l'aparença de la presó.

[General sobre totes les galeries]
- Respectar totes les galeries?
- Les façanes són molt importants.

DEBAT:
-Conservar les galeries, reformant-les 
per acollir els nous usos o bé 
enderrocar algunes galeries o alguns 
fragments.
- Encabir els usos en els edificis 
existents.
- Conservar les façanes.
DESACORD: Evitar l'aparença de presó, 
si es conserven totes les galeries no 
s'aconsegueix.

[General sobre totes les galeries]
- Conservar només algunes galeries.
- Algunes persones consideren més 
important conservar totes les galeries 
que altres edificis. Es valora la forma 
d'aspa.
- Una de les galeries caldria conservar-
la intacta com a memorial. Les altres es 
podrien transformar per adaptar a 
altres usos.

[General sobre totes les galeries]
- No sacrificar superfície groga per 
conservar superfície vermella.
- Com a mínim conservar una galeria 
intacta. sense nou ús, per pur 
sentiment i recordatori.
- No cal conservar totes les galeries. És 
una repetició.
- Treball en secció de les galeries: PB 
per espai públic i P1+P2 usos que 
s'adaptin.

CONSENS: conservar una galeria intacta 
com a memorial.
CONSENS: algunes galeries podrien 
enderrocar-se. Tenir en compte criteris 
d'assoleig i de qualitat espaial.
CONSENS: importància de la galeria 4.

[Relacionat amb Galeria 5]
- Poder creuar C/ Provença amb C/ 
Rosselló.
- La supresió de les galeries 2 i 5 no 
canvia la idea arquitectònica del 
conjunt.

[Relacionat amb Galeria 5]
DESACORD: No comparteixen opinió. El 
G1 veu sacrificables les galeries 2 i 5, a 
última instància. El G2, defensa 
manetenir-les totes, però fer-les més 
transparents i permeables.

DEBAT: Enderrocar galeries 2 i 5, es 
conserva la imatge del conjunt i són les 
més curtes.

- Conservar aquesta per mantenir la 
capella.
- Mantenir la 4ª i el panòptic per fer el 
memorial.
- La 4ª era on estaven els presos 
polítics.

CONSENS: Galeria prioritaria a 
conservar, ja que és la dels presos 
polítics.

- Es considera la galeria més important 
ja que té més episodis històrics.

CONSENS: Enderrocar tots els edificis 
valorats en vermell (valorats com 
enderrocables).

- Enderrocar tots els edificis valorats en 
vermell (valorats com a enderrocables) 
per tal de recuperar els patis i 
aconseguir el mínim d'espai verd 
previst.

- Algun edifici vermell podria ser 
aprofitable per a alguna entitat?
- Els edifici vermells són el testimoni de 
l'evolució, tenen un valor simbòlic per a 
les persones que van usar-los.
- Els edificis vermells no tenen cap 
valor arquitectònic.

CONSENS: en plenari es diu 
d'enderrocar totes les peces vermelles 
(valorades com a enderrocables). 
Treball de recordatòri a través de la 
documentació dels espais, els noms...

- Escola: Preservar alguna memòria de 
l'escola (glorieta?) i la seva tasca 
reconeguda. No cal conservar l'edifici.

DEBAT: El G2 no comparteix l'opinció 
de G1 sobre mantenir una part de 
l'escola, prefereixen prioritzar altres 
edificis.

Camí de ronda. Murs i 
garites

- Proposta de conservar el traçat, 
integrant un element en el jardí o 
paviment. També valorar conservar una 
garita de vigilància. 

- Conservar una part del mur, un petit 
fragment, i mantenir alguna de les 
garites. Proposen mantenir la del carrer 
Rosselló amb Nicaragua.

CONSENS: Mantenir pel record una part 
de la traça del mur i una garita.

- Enderrocar
- Conservar una garita o algun element 
distintiu.

DEBAT: Mantenir un fragment del mur i 
alguna garita.

- Guardar trams com a testimoni. 
Enderroc parcial.

CONSENS: Enderroc parcial del camí de 
ronda i garites. Eliminar la sensació de 
recinte tancat, enderrocant els murs 
però respectant la història.

- Els hi hagués agradat comptar amb la 
superfície d'espai lliure vs. espai 
construït.

- una persona vol enderroc total de la 
presó
- Fer un jardí
- Els equipaments que no donin a carrer 
nicaragua
- Es prioritza conservar l'accés 
d'Entença, el panòptic i la 4ª galeria.
- Allò que no sigui estrictament 
necessari es pot enderrocar sense 
problema (edificis en vermell)
- Es creu que s'hauria d'haver fet 
primer el taller d'usos ja que es fa difícil 
valorar què conservar sense saber què 
es vol fer

- Valor de la memòria simbólica a més 
del valor arquitectònic
- No hi ha consens total però molta 
proporció de participants considera que 
s'han de prioritzar els usos, els 14.000 
m2 de zona verda, l'habitatge i els 
equipaments, especialment escoles.

- Cal trobar el límit de l'enderroc per a 
no perdre l'essència. És un edifici 
excepcional a la ciutat.
- Importància cobrir necessitats del 
barri i d'entitats.

- La Model de Barcelona i per a 
Barcelona.
- La societat passada frena la societat 
del actual. Nosaltres som el patrimoni 
del futur.
- Contingut és molt important, tant de 
memorial com de noves activitats.
- Omplir de vida! Museu de la història 
social.
- Debat principal en els edifici grocs. És 
on hi ha menys consens.

- Es te la sensació de poca coneixença 
dels edificis i es proposa una visita als 
espais que estan més en dubte.

COMENTARIS 
DINAMITZADORES

Tot i que els dos grups estan disposats 
a sacrificar certes edificacions per 
alliberar espai verd, no estan d'acord 
amb les prioritats. 
En general, tot i voler mantenir la 
imatge de la Model, sí veuen que les 
plantes baixes han de ser més 
permables.





















TALLER 2: EQUIPAMENTS I HABITATGE. TAULA DE RESULTATS
DINÀMICA 1: QUÈ NECESSITEM AL BARRI?
PLA DIRECTOR 2009 NECESSITATS ACTUALS GRUP 1 GRUP 2 GRUP 3 GRUP 4 GRUP 5 GRUP 6 GRUP 7 GRUP 8

Comentaris generals

Espai verd Espai verd

Terciari hoteler Habitatge Prioritat màxima a l'habitatge.

Espai Memorial Espai Memorial

Equipaments de proximitat Equipaments de proximitat

      Escola d'Educació Infanil       Escola Institut

      Escola Bressol       Escola Bressol

      Residència de Gent Gran       Habitatge Dotacional

      Pavelló Esportiu       Pavelló Esportiu - compartit amb l'institut?

      Residència assistida

      Casal de joves       Casal de joves sumar entitats i col·lectius

      Aparcament Tothom a favor.

Altres Usos artístics? Escola de música APAM. Associació Autista. 

Cuina comunitària Espai musical-teatral-artístic

Equipament de l'ESS

Viver d'empreses

Equipament energètic 

Espai cooperatiu

- el carrer provença que és on hi 
ha més sol, hauria de quedar 
lliure. Caldria que la organització 
dels equipaments estigués lligada 
a la orientació solar
- model de gestió comunitària i 
oberta. Permetre la permeabilitat 
i intercanvi
- espais multifuncionals. 
infraestructura i logística 
d'intercanvi. sense sectorització 
d'equipaments

Un veí, tot i estar d'acord amb el 
llistat d'equipaments presentats, 
proposa enderrocar-ho tot.

Política preventiva urgent per 
evitar la gentrificació i 
especulació a l'entorn de la 
Model. Obrir més i donar més veu 
als col·lectius ja existents.
Sobre el balanç d'equipaments un 
dels participants creuq ue si que 
hi ha dèficit de la residència 
assistida per a infants amb 
autisme.

Quin % representa? Falten dades 
per ser conscients de la 
globalitat.

- Assegurar els 14.000m2
- tipus d evegetació mediterrània
- Obert, no fragmentat
- Més horts urbans i menys 
arbres 

- Compartit amb 
l'escola.Compatilitat d'horaris 
Escola / Parc públic. Pati obert
- No fragmentat,gran i continu.
- Hort urbà

Màxim possible. 
Pensar en la dimensió soterrada 
dels equipaments per guanyar 
verd

Continuïtat, en comptes de 
parcelar l'espai verd, per tal de 
facilitat la interacció entre les 
persones que usen i construeixen 
l'espai.

Tothom a favor de substituïr el 
programa de terciari i hoteler per 
habitatge.
D'altrabanda, no totes les 
persones del grup veien la 
necessitat de construïr més 
habitatge.
ARGUMENTS EN CONTRA 
HABITATGE
- Potser no és la millor política 
construi-re de nous quan a la 
ciutat hi ha molts habitatges 
buits.
- Al barri ja hi ha molta densitat 
de població.
ARGUMENTS A FAVOR.
- Mesura contra la gentrificació.
- L'habitatge fa que els 
equipaments tinguin més vida.

- D'acord en descartar Terciari 
hoteler

Una persona no està d'acord amb 
la construcció d'habitatges.

Social, assequible, lloguer. 
Desmercantalitzar l'habitatge. 
ALternativa a la compra. Altres 
models d'habitatge (per exemple 
cooperativa, compartir espais 
comuns per aprofitar millor els 
espais,...). Alguna persona 
qüestiona que hi hagi d'haver 
habitatge a la ubicació de la 
Model.
Afegir mòduls habitacionals 
immediats, per la urgència de 
l'habitatge.

- Dubtes sobre com es farà. 
- Tots els edificis que es 
mantinguin poden tenir una part 
de memòria.

Buscar sinèrgies amb el casal de 
joves i espais per entitats. Per tal 
de rentabilitzar els espais i no 
duplicar-los.

- Ubicar tots els espais educatius 
junts: escola-institut, escola 
bressol, escola de música, casal 
de joves i poliesportiu

Permeables i amb usos 
compartits

EQUIPAMENT BÀSIC I 
FONAMENTAL. Equipament 
d'acord amb la normativa del CEB 
i adaptat a les necessitats del 
projecte educatiu. 

Obertura del pati de l'escola fora 
d'horari lectiu.

- en edificis separats però poden 
ser adjacents. Manca informació 
sobre el model escola-institut.

Prioritat màxima degut a l'estat 
actual dels barracons.

PRIORITARI. Estudiar la 
possibilitat de la construcció 
d'edificis de nova planta.

Relacionar també amb l'escola-
institut. Hauria d'estar junt.

Destinat a gent gran per 
compensar la falta de residència 
assistida.
* Preocupa la falta de 
representació del col·lectiu

- es creu que si que hi hauroa 
d'haver una residència de gent 
gran, ja que aquest col·lectiu està 
creixent.

- Mantenir un espai per gent 
gran, no necessàriament 
residència.Necessitat en augment 
al barri

Prioritat màxima, per a gent gran 
sobretot.

Reconvertir el pavelló en un espai 
menor. Necessitats de pistes 
esportives amb menys espai pel 
públic.

Ningú entèn la prioritat. Ocupa 
molt espai i està dedicat a espais 
minoritaris.

- algun participant valora que no 
seria necessàri perquè ja hi ha 
Espanya Industrial i Joan Miró

Es qüestiona la necessitat de 
tenir tantes funcions i de tenir un 
bloc inmens per a "pavelló 
esportiu"

Aprofitament màxim del subsòl 
que no es mengi verd.

* Preocupa la falta de 
representació del col·lectiu

Modificar el concepte i les 
funcions: DIFERENTS ESPAIS 
PÚBLIC, adreçar a diferents 
necessitats tant infantils com 
juvenils.
Necessitat d'un major espai. 
Redimensionar l'espai.

Prioritat 1. Espai comunitari i 
associatiu autogestinoat per gent 
jove.

- Espai per joves, no casal. 
Contemplar espais específics 
(Aldaia, Queix).
- Els joves estan d'acrod en 
compartir espai per altres 
associacions del barri.

Afegir espai per altres entitats. 
També esplais.

Espai de trobada amb altres 
col·lectius.

- D'acord en descartar 
Aparcament

Aula Ambiental. Lligat a l'escola, 
el verd, el reciclatge, l'energia i la 
gestió de residus

* Espai musical compartit i teatre 
amb l'Escola-Institut, l'Escola 
Bressol i el Casal de Joves

Espais per entitats socials i de 
barri (com el CDR, xarxa 
d'habitatge, etc)

Mercat de pagès. Estructures 
polivalents



TALLER 2: EQUIPAMENTS I HABITATGE. TAULA DE RESULTATS
DINÀMICA 2: CADA ÚS AL SEU LLOC

USOS GRUP 1 GRUP 2 GRUP 3
NECESSITATS UBICACIÓ 1 NECESSITATS UBICACIÓ 1 NECESSITATS UBICACIÓ 1 UBICACIÓ2

Escola Institut

Escola Bressol

Pavelló Esportiu

Espais compartits

Escola de música

EDUCATIU / 
ESPORTIU

Escola i Institut amb espais adaptats i 
diferenciats.
Possibilitat de compartir altres 
equipaments de l'espai.
Defensa d'un model d'escola com 
l'actualment implementat a 
l'Eixample.

TALLERS.

AVANTATGES:
Proximitat a un espai pacificat.

INCONVENIENTS:
Que l'edifici no compleixi amb els 
requisits i es necessiti d'un espai 
totalment nou.

- Situació carrer pacificat. 
- Contacte espai verd.
- Llum.
- Relació amb altres grups. 
- Molta relació amb l'exterior.
- Edifici molt apropiat, 15 anys.
- Repensar aules convencionals, 
espais diàfans, comunicadors (escola 
innovadora).
- Pati a prop de l'espai verd.

CARRERS ROSSELLÓ I NICARAGUA. 

AVANTATGES:
- Zona pacificada.
- Menor contaminació acústica àrees 
verdes a prop.

INCONVENIENTS:
- Dificultats d'adaptar les necessitats 
de l'equipament a les caracerístiqeus 
de les edificacions existents.

- En carrer pacificat (Nicaragua). 
Necessitat de silenci.
- Tenir en compte la orientació.
- Contacte directe amb la zona verda.
- El pati en PB i ben orientat per tenir 
sol. 
- No fer un edifici en alçada. Màxim 3 
plantes
- Edificis separats però adjacents.

- caldria buscar una zona de fàcil 
actuació per a prioritzar respecte 
altres necessitats. Lluny de la resta 
d'obres que es poden eternitzar.

TALLERS

AVANTATGES
- Zona on toca el sol de dia en horari 
lectiu

INCONVENIENTS
- Adpatar el model d'escola a un 
edifici existent.
- Més temps per la rehabilitació i per 
tant mantenir als infants en mòduls 
en un carrer d'alta contaminació 
atmosfèrica i acústica amb perill per 
la gran quantitats de trànsit.

EDIFICI NOVA PLANTA
CANTONADA NICARAGUA - 
PROVENÇA

AVANTATGES
- bona adaptació edifici-projecte 
pedagògic.
- respectuòs amb l'infant i amb 
espais comunicats per lliure 
circulació i propers a zona verda.
- bona orientació, carrer pacificat, no 
hi trànsit.

INCONVENIENTS
- No aprofitar un espai existent 
perquè és més lent que fer un edifici 
nou i la necessitat és molt urgent.

Actualment insuficient, necessitat 
bàsica.

PROPER AL CARRER ROSSELLÓ AMB 
NICARAGUA

- Entrada per carrer pacificat.
- Contacte directe espai verd.
- Llum.
- Relació amb altres grups.
- Pati a prop de les àrees verdes.

CARRERS ROSSELLÓ I NICARAGUA. 

AVANTATGES:
- Zona pacificada.
- Menor contaminació acústica àrees 
verdes a prop.

INCONVENIENTS:
- Dificultats d'adaptar les necessitats 
de l'equipament a les caracerístiqeus 
de les edificacions existents.

- planta baixa, sol i carrer pacificat
- Ubicar tots els espais educatius 
junts: escola-institut, escola bressol, 
escola de música, casal de joves i 
poliesportiu

GALERIA 2

AVANTATGES
- franja provença com a conjunt 
educatiu

- Tancat? Obert? Pavelló? --> 
Necessitat de pistes esportives.
No necessari pavelló com a tal. 
No cal destinar tants metres quadrats 
al pavelló.

- Donar servei a l'Escola Institut.
- No es veu que sigui una prioritat.
- Multiusos, també cultural: concerts 
(aprofitar espai per espectadors, 
teatre...)
Ja que és un espai molt gran que es 
pugui utilitzar per altres usos. 

NO VALORADA LA UBICACIÓ.
Es proposa que s'aprofiti la 
construcció d'aquest edifici per 
posar-hi a sobre habitatge.

- Soterrar o semisoterrar una part 
per poder aprofitar millor l'espai 
disponible per a altres equipaments.
- Amb piscina

CANTONADA ENTENÇA-PROVENÇA

AVANTATGES
- aprofitar la pendent per fer espai 
soterrat.

Espais que es poden compartir:
- Espais verds.
- Conferències
- Esport.
- Reunions.

- possibilitat de fer servir equipament 
de l'escola. Per compatibilitat horària
- crear un equipament musical on hi 
hagi l'escola de música



DINÀMICA 2: CADA ÚS AL SEU LLOC
USOS GRUP 4 GRUP 5 GRUP 6

NECESSITATS UBICACIÓ 1 NECESSITATS UBICACIÓ 1 NECESSITATS UBICACIÓ 1
Escola Institut

Escola Bressol

Pavelló Esportiu

Espais compartits

Escola de música

EDUCATIU / 
ESPORTIU

- usat per la gent del barri, l'escola, 
col·lectius de joves... optimització 
dels equipaments.
- obert, cobert d'ús flexible



DINÀMICA 2: CADA ÚS AL SEU LLOC
USOS GRUP 7 GRUP 8

NECESSITATS UBICACIÓ 1 UBICACIÓ 2 NECESSITATS UBICACIÓ 1 UBICACIÓ 2
Escola Institut

Escola Bressol

Pavelló Esportiu

Espais compartits

Escola de música

EDUCATIU / 
ESPORTIU

(Repetit de baix)
la zona del carrer Nicaragua creiem 
que és la més adequada per a l'escola 
i l'institut ja que es busca una zona 
més pacificada per als educadors.



USOS GRUP 1 GRUP 2 GRUP 3

Espai Memorial GALERIA 4

Casal de joves

Equipament energètic

Mercat de pagès

Espai cooperatiu

Espai per entitats de barri

SOCIAL / 
CULTURAL

ESPAI JOVE + ENTITATS I 
COL·LECTIUS:

TALLERS o GALERIA 2:
- Diferents plantes i sales
- Espai mínimament suficient
- Ús col·lectiu entre diferents 
entitats.

ESPAI PER L'AGRUPAMENT 
D'ESCOLTES:
- Espai polivalent.
- Cuina.
- Conferències.
- Magatzems privats per grup.
- Reunions.
- Sales pròpies per cada grup.
- Reutilitzar edificis existents. 
- Necessitat d'espai propis 
diferenciats de les escoles.

QUALSEVOL ESPAI.

AVANTATGES:
- Adaptable a qualsevol edifici 
existent.

- sala insonoritzada
- proper a escola-institut, per a crear 
vincles entre diferents espais 
educatius i espais d'associonisme

PANÒPTIC
- no gaire factible

GALERIA 1
- proper al poliesportiu
- lligada a espai verd
- franja provença com a conjunt 
educatiu

- edificis sostenibles i coherents amb 
el medi ambient

Espai musical-teatral-
artístic

Residència i centre de dia 
per autistes



USOS GRUP 4 GRUP 5 GRUP 6

Espai Memorial

Casal de joves

Equipament energètic CANTONADA DEL GERIÀTRIC

Mercat de pagès

Espai cooperatiu NO HI HA CAP UBICACIÓ DEFINIDA

NO VALORAT

Espai per entitats de barri

ALGUNA DE LES GALERIES

SOCIAL / 
CULTURAL

- panòptic com a àgora d'autogestió. 
Fet que no quadra amb un ús 
museístic per tant no formaria part 
de l'espai memorial

GALERIA 4

AVANTATGES
- Valor simbòlic, memorial del presos
- la configuració de l'espai s'adapta a 
l'ús museístic

INCONVENIENTS
- en cas de fer remuntes, projecten 
ombres que poden molestar

- Estructuralment ha de recordar què 
és La Model.
- Que no vagi en detriment de la 
resta d'equipaments.
- Ha de ser un espai viu i artístic on 
es construeixi la memòria.
- Conservar la torreta i espai de mur 
(poden ser vàries) per fer-les servir 
com a espais memorials.
- Conservar clavegueres per on fugia 
la gent.

PANÒPTIC I GALERIA 4.
(màxim ideal)

AVANTATGES:
- Es conserva la part més significativa 
a nivell històric, patrimonial i polític.

INCONVENIENTS:
- Potser són massa m2 pel memorial.
- Si fos massa espai, prioritzem el 
panòptic i un tros de la galeria 4.

- Exposició permanent d'art gràfic-
social al 1r pis junt a la capella gitana.
- Actes polivalents memorialístics.

PANÒPTIC I GALERIA 4.

AVANTATGES:
- Galeria dels polítics.
- Preservar pintures.
- Integrar amb panòptic
- Ús obert per exposicions i museu.

- també usat per entitats i col·lectius
- respecte el que hi ha previst falta 
ús de cuina, sala de reunions, sala 
polivalent, bucs d'assaig, espais de 
trobada
- uns 180m2
- espai eficient i pràctic 
- compartir l'ús amb un equipament 
públic cultural
- espai per la cultura popular i 
tradicional
- tenir en compte l'horari. Ús a partir 
de les 19:00h

GALERIA 2 / 5 una de les curtes

AVANTATGES
- hi ha espai suficient
- Accés en planta baixa
- Compatibilitat amb altres usos

INCONVENIENTS
-

- Espais polivalents.
- Espais per fer música/insonoritzats.
- Espai per fer circ/teles --> Sostres 
alts!
- Espai de trobada en planta 
baixa/visible i obert
- Espais laborals.
- Espais de bar associatiu.
- Bucs d'assaig.
- Rocòdrom
- Es pot combinar el casal amb els 
altres equipaments per teixir 
sinèrgies.

NO HI HA CAP UBICACIÓ DEFINIDA

AVANTATGES (necessitats):
- A prop de l'Institut.
- Al C/ Entença, ja que és un carrer 
sorollòs i el Casal també.
- Els equipaments poden fer xarxa. 
No es creu que el casal condicioni la 
resta d'equipaments.

INCONVENIENTS:
- Que no es pugui adaptar l'ús amb 
les edificacions existents.
- Convivència d'usos i espais 
contraris.

- Es fa èmfasi en que sigui un ESPAI 
de joves i no CASAL. Ja que el casal 
n'és només una part i som més. 
També representen una part 
educativa i poden ser polivalents per 
a entitats no específicament juvenil.
- Ampliar per poder incorporar també 
espai associatiu.
- Tenir espais multiús per ser 
utilitzats per altres activitats 
associatives.

GALERIA o EDIFICI ENTENÇA
- Separat de l'escola.
- Lliure accés que no interfereixi en 
altres equipaments

- centralització del consum energètic 
del conjunt.
- energia de gestió comunitària. 
Autosuficiència.
- centralització per produir, 
subministrar i gestionat energia.
- Aula ambiental com a espai 
pedagògic del model
- promoció d'energia verda. terrasses 
i patis comunitàris

- ús freqüent però no permanent. 
Estructures polivalents
- lloc fàcil de netejar
- productes de km0. pagesos del baix 
llobregat

PATI CARRER PROVENÇA ENTRE 
GALERIA 2 I 3

- lligar tots els equipaments i usos 
del conjunt
- relació amb l'energia verda
- viver de cooperatives
- espai de trobada i convivència de 
diferents col·lectius de la població i 
diverses generacions
- espai autogestionat

Espai musical-teatral-
artístic

- Compartit amb la resta 
d'equipaments.

Es pot compartir amb altres entitats 
com l'espai per joves o amb una 
mena d'hotel d'entitats. Fins i tot, 
tenint en compte el seu carie polític i 
antirepressiu (en el cas del CDR), 
podria tenir cabuda al "memorial".

Residència i centre de dia 
per autistes

- Donaria servei a les persones 
autistes de l'Eixample i de la ciutat. 
Aquest equipament avui en dia no 
està planejat a la ciutat. N'hi ha un a 
Vallvidrera, a la Garriga i més lluny).



USOS GRUP 1 GRUP 2 GRUP 3

HABITATGE Habitatge - edifici actual + remunta CARRER ENTENÇA

Habitatge Dotacional

GENERALS  - ús dels espais subterranis de la 
model
- aprofitament dels m2 disponibles de 
forma intel·ligent i no en funció de ls 
edificis existents-
- Franja Provença i Nicaragua 
construïda amb equipaments 
educatius, franja Rosselló verd, 
Entaneça habitatges.



USOS GRUP 7 GRUP 8

HABITATGE Habitatge

Habitatge Dotacional

GENERALS

Habitatge social i lloguer públic
Construcció sostenible, materials 
sostenibles, respecte medi ambient.
Model d'habitatge cooperatiu, fora 
del mercat capitalista
Repensar la convivència dins dels 
blocs d'habitatge: zones comuns,...
Polítiques i estratègies per evitar 
especulació i gentrificació: crear una 
comissió antigentrificació per 
treballar-ho conjuntament.
- moratòria per fer un pla d'usos 
(locals, baixos,...)
- aturar llicències d'obres dels blocs 
per evitar fer fora veïns i pisos 
turístics/de luxe
- mapejar l'infrahabitatge del voltant 
de la Model perquè no comprin fons 
inversors
- protegir les persones que estar en 
renda antiga
- treball pedagògic
Mòduls habitacionals per frenar 
l'emergència. Urgent! immediats!

Contemplar la urgència i prioritzar la 
ubicació que sigui més ràpida i hi 
hagi més recursos per fer-ho ja.

Intentar evitar l'especulació a 
l'entorn de la Model
Donada la urgència demanem mòduls 
habitacionals
Habitatge és l'urgència prioritària.
Que s'implementin noves fòrmules 
diferents d'accés a l'habitatge 
basades en la gestió col·lectiva: 
masoveria urbana, cooperatives 
d'habitatge en cessió d'ús, i d'altres 
models cooperatius.
L'equipament dotacional no pot ser 
un ghetto, ha de facilitar la relació 
entre tota la comunitat tant interna 
com externa a les instal·lacions de la 
Model.
Pensar quina superfície demanaríem 
per a ser uasda en cessió d'ús. 
Identificar diverses promocions: HPO, 
cooperativa,... que no vagi al sector 
privat.
Eficiència energètica (renovables): 
plaques solars, materials (com la 
bioconstrucció), màxim responsable 
medi ambient, ubicació,..

Habitatge (inclòs el dotacional)
Franja del carrer Entença.
AVANTATGES
Creiem que com a estructura és el 
més adequat per a l'habitatge, mentre 
que la zona del carrer 
Nicaragua creiem que és la més 
adequada per a l'escola i l'institut ja 
que es busca una zona més 
pacificada per als educadors.
INCONVENIENTS
Orientació, per estratègia de 
sostenibilitat (captació energètica)

Habitatge
Galeries curtes (2 i 5)
AVANTATGES
Manteniment braços: aprofitament + 
motxilles
INCONVENIENTS
Si s'amplien els braços queda espai 
públic més segregat
No veiem clar només l'ús 
d'estructures de la cel·la

Gent gran. Apartaments tutelats / 
durada llarga.
Joves en risc d'exclusió social.
Intergeneracional, no crear ghetos.

S'ha debatut sobre gent gran.
- no poden accedir a HPO
- cures específiques
- bonic pensar que intergeneracional 
és millor. Però no tenen les mateixes 
necessitats
- la vulnerabilitat no sempre és 
econòmica, també per edat
Per cooperatives (col·lectius 
específics)































































TALLER 3: VERD I CARRER. TAULA DE RESULTATS
DINÀMICA 1: QUIN PARC VOLEM A LA MODEL?

GRUP 1 GRUP 2 GRUP 3 GRUP 4 GRUP 5

Quines activitats hi volem fer?

Quines característiques hauria de tenir?

- Connexió amb Avinguda Roma.

Altres qüestions que considerem importants

- Mercat de pagès
- Jocs infantils (No volem que els infants estiguin 
tancats!)
- Gimnàs obert (mobiliari urbà per fer esport: 
bicicleta per avis, etc.)
- No volem un equipament esportiu (ja hi ha un 
cobert a prop del barri)
- Bar-xiringuito?
- Hort urbà (gestionat per gent del barri?)
- Si hi ha pipicans que estiguin tancats i 
concentrats

- Les esportives que facin a l'escola, no al parc. 
Espai esportiu obert a les escoles. 
- Circuits esportius de gent gran,
- Espai per a petanca.
- Espai per a tai xi, etc.
- Arbres. Bancs i zona d'ombra.
- Llocs infantils per grups, no individuals.
- Diferènciació entre zones de gent gran i de nens.
- Espai per a gossos.

- passejar, caminar, recórrer
- ús polivalent
- jocs, dimensions prou grans com per fer jocs de 
grup
- màquines per exercici a l'aire lliure
- espai limitat per animals de companyia
- activitats cíviques per crear consiència per 
mantenir el parc comunitàriament
- tallers de jardineria i difusió de la vegetació 
existent
- petit bar

- Hort i jardineria cuidats pels veïns.
- Circuits esportius per còrrer a l'aire lliure.
- Mobiliari mòbil per gent gran (cadires, taules, per 
jugar) i nens (àrees de joc imaginatives, no 
standard)
- Passejades a través dels edificis en planta baixa 
(permeables).
- Zones cardio, taitxí i petanca. Ja que no es fa la 
residència de gent gran, es puguin fer activitats a 
l'aire lliure.
- Espais per gossos tancats.

- mercats de pagès
- esport lliure
-bona zona infantil
-calma i silenci, tranquil·litat
-pendre el sol
-horticultura
-activitats culturals i comunitàries

- Molts arbres, no arbustos. Perquè t'aïllen i et 
permeten respirar.
- Bona il·luminació.
-VERD. Millor parc de terra que parc amb rajoles. 
Que no sigui tipus plaça dura i amb el verd 
desperdigat.
- En comptes de que hi hagi petits llocs destinats al 
verd, que hi hagi petits passos per caminar,per 
exemple quan plou.

- Separació i aillament dels cotxes. Espai obert i de 
pau. 
- Compacte. Cap a carrer Entença i Eixample. 
- Sense cap mur, obert. 
- Pulmó verd.
- Boscós, poca gespa.
- Jardineres altes per problemes amb gossos.

- aïllament del soroll del carrer. Desnivell respecte 
el carrer i edificis per crear sensació d'oasis
- zones d'arbrat i vegetació baixa de tipus 
mediterràni amb fulla caduca
- esplanada per fer activitats
- mobiliari del tipus parc jardins

- Orientació cap a sud-est (on don el sol).
- Arbres mediterranis (alzines, oliveres)
- Herbes mediterrànies pel parterres (lavanda, 
farigola).
- NO gespa, perque gasta molta aigua.
- NO llacs, per brutície, mosquits, no es pot 
interactuar.
- Umbracles verds. 
- Paviment de terra, NO de ciment, NO places 
dures. Exemple el del parc de l'Escorxador. Si es 
necessita paviment dur es poden utilitzar els patis 
de les escoles.
- Espai NO tancat

-obert i transversal (sense mur)
-permeable
-seguretat
-arbrat + bosc
-vegetació de qualitat
-permeabilitat del sòl (+70%)
-gestió comunitària (escoles, veïnat, equipaments)
-part repartit per tot el perímetre de la Model
-verd intergeneracional
-aigua: recuperacio + jardí d'aigua
-vegetació no només ornamental
-patis escolars: lligar amb la zona verda + gestió 
comunitària

Quina importància donem a la sostenibilitat, 
seguretat, mobilitat, gestió...?

- Que sigui un espai sempre obert, tenint en 
compte la il·luminació per la seguretat. 
Dubtes: que se'n faci un mal ús no ens ha de fer 
por per acabar tancant el recinte.

- Lliure de barreres arquitectòniques. Per mobilitat 
i sensorial (cecs)
- Seguretat: diferents opinions sobre el tancament 
al vespres. De dia obert i accessible des de tots els 
carrers. Càmeres de seguretat?
- Sostenibilitat sense gespa.
- Gestió amb entitats del barri. Co-gestionat.

- espai que promou la sostenibilitat a partir del 
respecte, la consiència i el coneixement per l'espai

- Vegetació autòctona. 
- Gestió veïnal del espais. Per exemple, el pati de 
l'escola obert al barri després de l'horari escolar.

-cobertes verdes
-autosuficiència energètica
-seguretat: autogestió veïnal
-accessibilitat: inclusiu

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

- Connexió amb Vilamarí i jardins de Montserrat.
- Camí d'espais verds al barri.
- Accessibilitat des de tots els carrers.

- connexió amb els eixos verds previstos (carrers 
pacificats)
- connectar el parc amb els edificis de la model i 
poder creuar-los

- Relació amb l'Eix Tarradelles-Avda Roma.
- Permeabilitat pel carrer Vilamarí.
- Vinculació amb el carrer pacificat i els Jardins 
Montserrat Roig.

-continuitat: Av. Tarradellas + Av Roma
-complementaris: per usos i tipologia
-pacificació: Rosselló + Nicaragua

- Costat sud al sol: dóna usabilitat al parc 
(contraproduent si és de ciment per l'estiu)
- Consideració del desnivell entre carrers.
- Possibilitat d'obrir el pas per Vilamarí.

- Preservar el jardí fet pels presos com espai de 
Memòria.

- quiosc de información del parc i la història del 
recinte
- lavabos públics. També es comenta que es podria 
fer ús dels pròpis dels equipaments
- espai obert sense tancament ni valles
- aconseguir desnivells a cota inferior a carrer
- lligar els 14.000m2 de zona verda amb les zones 
de pati dels centres educatius
- Emmagatzematge d'aigua de pluja del recinte per 
fer-la servir pel rec i com a bassa o petit llac.



TALLER 3: VERD I CARRER. TAULA DE RESULTATS
DINÀMICA 2: COM UBIQUEM EL PARC AL RECINTE DE LA MODEL?

GRUP 1 GRUP 2 GRUP 3 GRUP 4 GRUP 5
1

2

3

4

5 - Es descarta aquestes opcions. - Es descarta perquè no conserva

6 - Es descarta aquestes opcions.

Comentaris generals

Verd resultant de la 
màxima preservació de 
l'edifici

- Verd a Carrer Entença: petites places? Sembla un 
espai verd residual. La zona verda a carrer Entença 
no, ja que no es via pacificada.
- Es planteja fer les galeries 3 i 4 permeables, per 
no tallar el verd. 

- No agrada que el verd està retallat.
- És important conservar el màxim d'edificis 
històrics i encabir els equipaments a dintre dels 
edificis existents.

- agrada perquè cada equipament (galeria) tindria 
el seu propi espai verd
- es voldria permeablitat en els baixos dels edificis 
per aconseguir un verd més unitari
- si no és d'aquesta maners, es prefereixen altres 
propostes amb un verd més contínu

Sobre els edificis tallers:
-fan molta ombra
-te sentit que hi hagi algo construit aquí si es 
mantenen els edificis existents
-molt fragmentat: viligar obres edificis (?)

- Concentrar el verd en la diagonal de les galeries 4 
i 1, cap a carrer Provença.

- bon assoleiament de la zona de pati tot i que la 
seva situació no es veu adequada pels veïns per 
tema de soroll
- espai verd gran i unitària

Verd urbà com a fet 
central

- Bona relació amb l'entorn. 
- Treure completament les galeries que queden 
tallades. 
- Permeabilitat de les plantes baixes, permetre el 
pas. 
- Agrada que estigui el verd concentrat.

- Pacificar el carrer Provença i Roselló que arriben i 
fan una xarxa de relació verda amb el barri.
- L'edificació de carrer Entença que siguin 
habitatges per la contaminació.

- Proposta agradable de separació gradual dels 
espais (edifici, equipament educatiu, verd)

- Es vol el màxim de sol possible. Per aquest motiu 
s'exposa que el verd hauria de compactar-se en el 
carrer Nicaragua, ja que és el que té millor 
orientació i es veu sacrificable l'edifici de tallers en 
cas que sigui un impediment per l'assolellament.
- Relació entre els xamfrans del carrer Nicaragua 
amb Josep Tarradelles i Av. Roma

La que més agrada però amb modificacions:
- (edificis Entença) permeabilitat en PB i patis 
centrals. Cobertes verdes.
- Situar els patis a Rosselló (pacificat). Que siguin 
verds.
- Parc assoleiat.
- Assegurar els recorreguts transversals. Connexió 
amb Av. Tarradellas, Av. Roma i el metro.
- Controlar la vegetació i la visibilitat
- Seguretat a base de usos complementaris (aula 
ambiental, quioscos,etc)
- No posar tanques

- Bona compatibilitat entre espai preservat i espai 
verd. Bastant equilibri entre espai verd i 
equipaments.
- Compacta i amb el verd orientat cap a l'Eixample. 
Millor orientat a l'Esquerra de l'Eixample. 
- Conservar els jardins de la Memòria (jardí dels 
presos). 

- Ubicació de l'escola en zona pacificada (els tres 
blocs caldria substituir-los per un edifici que 
s'adeqüés a l'escola)
- les galeries tallades haurien de deixar petja en 
l'espai públic. 

- Separa els patis escolars del carrer més transitat 
(Entença)
- Que els patis es pensin ja de forma permeable 
quan no fan funció escolar per connectar les parts 
de verd

Màxima flexibilitat de 
verd i equipaments

- Edificis reculats per connectar el verd amb la 
vorera.
- Mantenir el verd a la diagonal entre nicaragua i 
provença i traslladar les edificacions a Roselló.

- Agrada aquest model però amb la plaça oberta a 
Entença, ja que s'orienta al barri.
- Agrada que sigui una peça gran i unitària de verd. 

- desconeixença de la parcel·lació i excès 
d'enderroc
- un membre del grup tendeix a propostes de 
màxim enderroc i aquesta proposta li semblala més 
adient.

- Bona relació amb l'entorn.
- Es proposa traslladar les edificacions de Provença 
a Roselló.
- Agrada que els equipaments estiguin envoltats de 
verd. 
- Es proposa que l'accés als patis de les escoles o 
als equipaments es faci des de la zona verda (no 
des del carrer)
- Concentrar les edificacions a carrer Entença. 
Donar tot un front de façana. 
- Agrada que el pati de l'escola estigui separat dels 
carrers. 

- Quina alçada tindrien els nous edificis? Si es pot, 
tenir en compte l'impacte amb els edificis veïns. 
- Bastant equilibrat el verd i els equipaments. 
- Organitzar un parc més unitari. 
- Agrada que es conserva la galeria 4. 
- El parc hauria d'estar mirant al mar, per evitar el 
calor de la tarda a l'estiu. 

- desconeixença de la parcel·lació i excès 
d'enderroc

- Entre les persones participants sobta part del 
material presentat al taller. En concret les 
propostes de màxima flexibilitat de verd i 
equipaments, ja que van en contra del que ha 
sortir als tallers anteriors sobre conservació dels 
edificis.
- Es reclama un estudi d'assolellament i ombres 
projectades de l'entorn per poder tenir més 
informació a l'hora de valorar les propostes





















TALLER 4: POSADA EN COMÚ I DEBAT FINAL. TAULA DE RESULTATS
DINÀMICA 1: DEBATS PER BLOCS

GRUP 1 GRUP 2 GRUP 3 GRUP 4 GRUP 5
RELACIÓ ENTRE USOS I EDIFICACIONS

RELACIÓ ENTRE DIFERENTS USOS

RELACIÓ ENTRE USOS I ENTORN

ALTRES

PUNTUALS:
- Una persona del grup defensa conservar les 6 galeries i encabir-hi els 
equipaments al màxim en els edificis preexistents.
- Tenir en compte que si s'utilitzen les galeries com a equipament 
educatiu, els patis queden entre els edificis i el carrer i no donen al parc.
- Els participants que són d'entitats joves comenten que els agradaria 
l'espai jove al carrer Entença.
DEBAT: 
Prioritzar espai verd sobre conservació d'edificis o al contrari.
Conservar l'eix de simetria Roselló/Provença.
Prioritzar la superfície de verd respecte la superfície d'equipaments.

CONSENS
- economia com a factor decisori. Viabilitat econòmica de les diferents 
estratègies.
- màxima prioritat l'escola, els habitatges i obrir el mur.
- espai memorial a galeria 4.
- Escola ubicada a Nicarragua.

PUNTUAL
- mantenir la garita i el tram de mur que hi ha al final de la galeria 4. Eix 
simòlic memorial.

DEBAT
- el model d'escola no s'adapta a l'edifici preexistent. Un sector voldria 
edifici nou, altres no volen enderroc i busquen noves ubicacions o no 
entenen perquè no es podria adaptar.
- No es voldria desvincular el centre del panòptic de les galeries per evitar 
la conservació de "només la xemeneia com a les fàbriques". Caldria 
mantenir totes les galeries ni que sigui tallades un tram. Hi ha participants 
que senten que això limita molt el projecte.
- habitatge dotacional no es veu bé que estigui a Entença per la 
contaminació i el soroll. Es creu que es pensa poc en la gent gran. Altres 
persones creuen que és el millor lloc per posar habitatge.

‐	Conservació	Tallers	1	i	2.
No s'arriba a cap conclusió sobre la conservació d'aquest edifici. 
Les persones d'aquest grup no han pogut visitar l'edifici. 
Hi ha dues opinions contraposades: les que prioritzen la 
conservació de l'edifici per sobre de l'ús i les que prioritzen la 
funcionalitat per sobre de la conservació. En cas de conservar-se, 
s'exposa que l'ús d'Institut-Escola és el més compatible amb 
l'edifici. En cas que l'ús no sigui del tot compatible amb 
l'edificació, es podria modificar algunes parts i conservar d'altres.

‐	Galeries: Tot i que no s'arriba a aprofundir en el debat sobre la 
conservació de les galeries, es vol deixar testimoni de les ales del 
panòptic. Les galeries que no tinguin assignat cap ús, es podrien 
convertir en hivernacles dins el parc i que doni servei als 
diferents equipaments.

MAJOR	CONSENS
- Es veu positiu transformar els espais per conservar la memòria 
del lloc
- Es dóna prioritat a la configuració de l'espai que hi pugui haver 
el màxim d'equipaments
- Es creu que dedicar la Galeria 4 a l'espai memorial és massa. Es 
proposa Galeria 2 o 5.

PUNTUALS
- Un dels participants reclama l'enderroc total i convertir la runa 
en un jardí.
- Es valora positivament que els edificis nous podrien donar 
millor resposta als usos: millor distribució i aprofitament de 
l'espai, evitar façanes nord,..

ESCOLA
- Es veu possible que s'aprofitin els tallers
- Es veu incompatible a les galeries	*
- Es considera que l'administració és un edifici flexible però es 
creu incompatible per a l'escola pel soroll del carrer Entença

DEBAT	SOBRE	LA	CONSERVACIÓ
- Una persona considera que mantenir per mantenir pot fer que 
altres objectius no puguin complir-se i considera que mantenir 
l'edificació i fer-li ampliacions o "motxilles" no té massa sentit.
- Opinió més generalitzada de mantenir i rehabilitar el que sigui 
aprofitable podent fer modificacions.

CONSENS
- Tenir en compte les compatibilitats però amb flexibilitat degut 
a la complexitat del conjunt.
- El casal de joves i l'habitatge millor separats, tot i que es 
comenta que amb una bona insonorització no hi hauria 
problema. El problema seria sobretot a l'entrada i la sortida als 
esdeveniments. 
- Relació visual dels patis amb el verd. Si poden ser patis oberts 
temporalment, és important la relació directa amb el verd. 
Compartir espais.
- Situar l'habitatge en un únic paquet.
- Preferentment l'habitatge que no tingui relació amb els 
equipaments educatius ni amb l'espai jove. Però amb prioritat 
d'estar separat de l'espai de joves i equipaments de lleure. 
- Espai jove amb relació directa amb l'institut-escola.

CONSENS
- Patis oberts. Voluntat de compartir espais i infraestructures. Els 
patis son espai verd quan no és horari lectiu.

‐	NOUS	USOS: [persona que no va poder venir al Taller 2]
Es proposa incorporar el col·lectiu de persones amb problemes 
de salut mental al projecte de la Model, com és el cas de la Ràdio 
Nikosia. Aquest nou ús és benvingut i molt ben acollit en el grup 
per ser un programa d'escala de ciutat. Les necessitats espaials 
serien sala d'actes, tallers, espais d'horts urbans, espais per 
gallines, fer pa...
‐ Espai de deixalleria:	Es posa en crisi que l'espai de La Model 
sigui l'adequat per acollir aquest ús, tot i que és interessant per la 
ciutat. Buscar un altre lloc.

CONSENS:
- Es donen per validats els resultats dels tallers exposats.
- Buscar la mixticitats social a través de col·lectius que participin 
activament a l'espai de La Model (Associacions de barri, persones 
amb problemes de Salut Mental). Trobar espais compartits entre 
la gent gran i la gent jove.
- Proposar usos que donin servei a les persones del barri alhora 
que donen servei als equipaments proposats. En aquest sentit es 
proposa una piscina.

PUNTUALS: 
- Reservar part del programa per donar servei a escala de ciutat.

- Un dels participants reclama que es recuperi la previsió de 
residència per a persones autistes. La resta de la taula recolza la 
demanda entenent que hi ha usos que podrien reduir-se 
(memorial). No veuen malament dedicar algun equipament a ús 
de ciutat, ja que consideren que és positiu per al barri tenir 
equipaments de ciutat ja que també beneficia a persones de 
l'entorn que no s'han de desplaçar a altres barris.

Diversos debats que acaben en consens:

Escola	‐	habitatge:
- Incompatibilitat entre escola i habitatge pel soroll
- És en els moments puntuals de les hores del pati, cal 
relativitzar, a tot l'Eixample passa.

Espais	compartits	/	duplicitats:
- Compartir espais institut-escola i casal: es pot compartir alguns 
espais però no tots per la incompatibilitat d'horaris i les 
necessitats dels centres educatius. Els espais que es podrien 
compartir són: sala polivalent, teatre, poliesportiu...
- No repetir espais innecessàriament. Cal visió de conjunt i 
buscar sinèrgies

Patis	d'escoles	oberts:
- Pati d'escoles i escoles bressol incompatible amb l'ús públic per 
com queda l'espai (deixalles, destrosses...)
- Hi ha experiències positives en patis oberts.
- Hi ha dèficit d'espais verds i públics. Caldrà compartir espais 
amb bona gestió i manteniment per compatibilitzar.
- Pati de l'escola que tingui una part que es pugui obrir i una altra 
no
- Pati obert des de la zona verda o el carrer, sense haver de 
passar per dins de l'escola.

Puntual,	ningú	s'hi	oposa:
- Afegir la cultura popular i tradicional.

EN	DEBAT:
- Escola i patis o espai verd donant als eixos pacificats? 

CONSENS:
- Habitatge de lloguer públic amb alineació de façana a la trama 
de l'Eixample.

CONSENS
- el verd més agrupat possible i relacionat amb les vies 
pacificades.
- verd relacionat amb els equipaments, per a que tingui un ús 
constant i es garanteixi per tant la seguretat.
- recinte accessible per tants punts com es pugui
- espai públic amb usos diferenciats: gossos, infants, gimnàs per 
gent gran (int o ext), espais per estar, espais d'activitat, etc.
- fomentar l'activitat física entre els més grans.
- garantir el bon assolejament. Costat mar millor.
- vincle arbres i bancs per seure a l'ombra.
- es remarca molt la necessitat de bancs amb respatller.
- tenir en compte en medi ambient i la sostenibilitat en totes les 
parts del projecte

PUNTUAL
- es detecta un conflicte amb els gossos. No es voldrien parterres 
pel seu difícl manteniment i per que els amos no recullen els 
extrements. Es proposa posar jardineres altes.

DEBAT
- mantenir garites i trams de mur. Una part del veïnat no vol que 
es mantingui res, però es podria deixar petja al paviment. Altres 
creuen que és insuficient i que el mur és un dels elements més 
característics.
- es voldria aconseguir una bona connexió transversal del recinte 
però la continuitat de Vilamarí crea conflicte. Hi ha persones que 
no voldrien enderrocar les galeries 2 i 5.
- la posició del veïnat és enderrocar el mur al 100% i fer el màxim 
obert possible el recinte però a la nit tancar-lo amb reixa. Això es 
rep com a incoherència pels altres col·lectius que voldrien altres 
mecanismes per garantir la seguretat.

VERD
- Característiques: El més unitari possible, i que la qualitat de 
verd estructuri tot el recinte, des del parc fins a les cobertes dels 
edificis. Parc mediterrani. Espai dotat de mobiliari, banys públic, 
horts urbans...
- Debat sobre l'assolejament del parc. Que es prioritza, 
l'assolellamet dels habitatges i els equipaments o del parc?
- Relació: no hi ha acord en la relació que ha de tenir el parc amb 
l'entorn. Es parla sobre que estigui el més allunyat del trànsit 
possible i en oposició, ubicar-ho on hi ha més trànsit per a que 
faci de "coixí" i absorevieix el CO2.

- Permeabilitat entre els jardins i les galeries a través de plantes 
baixes amb transperències.

- Els equipaments educactius i el centre de dia per la gent gran 
tingui una màxima relació amb l'espai verd (accessos, patis, 
comunicació visual).

- Equipaments educatius ubicats en relació al carrer pacificat.

DEBAT
- Hi ha debat sobre si tancar o no l'espai de parc de nit, diferents 
posicions
- Un cert nombre de persones fan referència a la idea de poder 
travessar La Model pel centre (continuitat carrer Vilamarí 
atravessant el centre del panòptic)
- Es valora positiviament situar els patis al centre i més propers 
al parc, per no molestar als habitatges

SOBRE	LES	VIES	PACIFICADES:
- S'apunta que és possible que cap carrer sigui pacificat per 
sempre, poden patir canvis. Ara mateix no són carrers massa 
agressius. Hi haurà pocs cotxes en els 2 carrers, però pacificat vol 
dir cap cotxe. Cal fixar-s'hi però que no sigui el més condicionant. 
- A les vies pacificades es prioritza la zona verda i els 
equipaments educatius.
- Tallers es consideren la millor zona pels equipaments educatius 
perquè seran les vies pacificades.

SOBRE	EL	SOL:
- Important aprofitar l'edificació existent i tenir en compte 
l'asolellament.
- Prioritzar el sol al parc i no tant als patis d'escoles.
- Triangle nord tindrà molta ombra a l'hivern.

ALTRES:
- No donar tot l'espai verd a la via pacificada, donar una mica de 
respir a les zones no pacificades.
- Incloure els carrers al projecte del parc i les zones verdes.
- L'escola serà per les families de l'esquerra de l'Eixample (zona 
administrativa), seria bo que hi quedés pròxima.

* La incompatibilitat de l'escola i les galeries no ha esdevingut un 
criteri, i finalment en la 4a variant que s'ha afegit després de la 
segona dinàmica es planteja col·locar-la precisament en unes 
galeries



TALLER 4: POSADA EN COMÚ I DEBAT FINAL. TAULA DE RESULTATS
DINÀMICA 2: CRITERIS CONSENSUATS

GRUP 1 GRUP 2
CRITERIS Màx. preservació Verd urbà com a fet central Flexibilitat de verd i equip. CRITERIS Màx. preservació Verd urbà com a fet central Flexibilitat de verd i equip.

1 2 4 2,5 :) :) :)

2 5 1 Espai públic amb usos diferenciats no valorable no valorable no valorable

3 5 4 5 no valorable no valorable no valorable

4 4 4 no valorable no valorable no valorable

5 2 4 Espai memorial a la galeria 4 :) :( :)

6 4,5 3,5 3 (divisió d'opinions) :( :( :)

7 Habitatge públic i de lloguer 5 5 5 Permeabilitat transversal :( :) :)

8 5 3,5 4 :) :)

9 Polivalència dels equipaments no valorable no valorable no valorable

10 Escola a carrer Nicaragua :( :( :)

11

12

13

14

Patis com a estenció del verd i a 
l'inrevés

14.000m2 de verd relacionat amb els 
equipaments

Habitatge separat de l'escola i els 
equipaments de lleure

3? (no queda definida la ubicació de 
l'equipament de lleure)

Habitatge amb alineació al carrer, 
típic de l'eixample per mantenir la 
continuïtat

Viabilitat econòmica en la 
construcció amnteniment i els 
tempos de projecte. Es prioritza 
escola, habitatge i mur

Relacionar l'espai jove amb l'institut-
escola

2,5? (no queda definida la ubicació de 
l'equipament de lleure)

Sostenibilitat ambiental tant en la 
construcció, estratègies energètiques 
com en el verd

Vincular les escoles amb les vies 
pacificades

4 (canviar les ubicacions de l'escola 
bressol i l'institut-escola, una al lloc 
de l'altra)

Màxim verd unitari conservant la 
memòria

Accessibilitat al recinte per tots els 
carrers

L'espai verd vincula amb les zones 
pacificades

Mantenir el panòptic i el màxim de 
galeries sempre que no afecti en els 
equipaments i el verd

:(

COME
NTARI
S

CRITERIS PUNTUATS DE L'1 AL 5 
(1=més desfavorable, 5=més 
favorable)

Total: 32,5
És la proposta amb major puntuació. 
Tot i així, es proposa que, per fer el 
parc més unitari, es podria retallar la 
galeria 4.
Que la coberta de la pista quedi 
integrada amb la resta d'espai verd, 
que sigui trepitjable.

Total: 29
Problemàtica: no manté l'edifici dels 
tallers.

Total: 29
Falten equipaments per ubicar al 
plànol, el que dificulta valorar 
l'escenari.

* costa arribar a consensos ja que es 
parteix de matissar molt les 
respostes i sempre hi ha alguna cosa 
que no és de l'agrat de tothom.



GRUP 3 GRUP 4 GRUP 5
CRITERIS Màx. preservació Verd urbà com a fet central Flexibilitat de verd i equip. CRITERIS CRITERIS Màx. preservació Verd urbà com a fet central Flexibilitat de verd i equip.

DISTRIBUCIÓ D'ESPAIS :)

:)

:) :) :)

:) :( :(

: ) :) :(

:( :) :)

VISIÓ DE CONJUNT No valorable No valorable No valorable

:) :) :)

COM No valorable No valorable No valorable

No valorable No valorable No valorable

No valorable No valorable No valorable

PATRIMONI :) :(

Màx. Verd urbà com Flexibilitat de 
Polivalència d'espais i horaris: 
Usos i infraestructures 
compartides.

Conservar allò que tingui sentit 
conservar per preservar la 
memòria. No aprofitar (prioritzar 
l'ús).

Tenir en compte l'assolellament 
a l'hora d'ubicar els espais verds 
/ públics i les alçades dels 
edificis

:| 
verd sí
educatiu menys

:|
desacord

Incorporació de noves 
col·lectivitats en el programa en 
el pro de la mixticitat social.

Els equipaments educatius i 
zones verdes en relació als 
carrers pacificats

:| 
verd sí
educatiu no

:| 
verd sí
educatiu no

Priorització de l'escola de 
música i la residència per a gent 
gran.

El projecte ha d'incloure els 
carrers i tenir en compte els 
corredors ecològics potenciant 
les cruïlles i renaturalitzant

Espai verd unitari i amb una 
gran varietat d'usos tenint en 
compte la diversitat de 
persones.

Els equipaments educatius a 
prop d'on viu la gent que en farà 
ús

Recinte permeable i amb 
multiplicitat de recorreguts: 
transparència a les plantes 
baixes.

:	(
Es podria aconsegui treballant la 
transparència i les 
permeabilitats en planta baixa.

:	(
Es podria aconsegui treballant la 
transparència i les 
permeabilitats en planta baixa.

La relació del verd ha d'incloure 
tots els carrers. Carrers el més 
amables possible tot i no ser 
pacificats. Evitar carrers hostils.

:| 
Els patis / poliesportius haurien 
d'incloure verd

Edificis sostenibles i 
ecoeficients.

Tant en zona verda com pels 
equipaments, recinte permeable 
i accessible que permeti la 
continuitat de la trama urbana

Relació dels equipaments 
educatius i de gent gran en 
relació amb l'espai verd i amb 
els carrers pacificats.

:	)
El verd rodeja els equipaments. 

:	(	
No hi ha relació entre els 
equipaments educatius i el verd. 
:	)
El verd rodeja l'equipament 
dotacional.

:	(	
No hi ha relació entre els 
equipaments educatius i el verd. 
Per aconseguir-ho, es podria 
canviar la ubicació dels edificis 
d'habitatges.
:	)
El verd rodeja l'equipament 
dotacional.

Cal visió de conjunt en tot el 
projecte i evitar duplicitats en 
equipaments.

Compatibilitat del projecte 
pedagògic amb l'edificació 
existent. 

:	(
No es veu compatible l'ús de 
l'Institut-Escola amb les galeries 
degut a la seva configuració 
arquitectònica. 

:	(
No es veu compatible l'ús de 
l'Institut-Escola amb les galeries 
degut a la seva configuració 
arquitectònica. 

Gestió global, unitària, 
coordinada i comunitària de tot 
l'espai.

:) 
gestió global des del panòptic

:) 
gestió global des del panòptic

:( 
tot separat és més difícil

A l'hora de definir els programes 
dels diferens equipaments 
treballar amb equips 
multidisciplinars.

Tots els equipaments que 
tinguin un ús múltiple cal que 
s'hi pugui accedir des de l'espai 
públic (exemple: patis oberts, 
sales polivalents...)

Priorització de les plantes baixes 
per a entitats en front els locals 
comercials.

Sostenibilitat energètica, de 
l'aigua, de materials 
constructius, de la vegetació... 
Sostenibilitat en els cicles de 
vida

Participació activa comunitària 
en totes les fases del projecte, 
incloses la construcció i la 
gestió.

Contractació a partir de 
promoció econòmica local en 
totes les fases (projecte, 
construcció, gestió i ús)

Perspectiva de gènere en totes 
les fases: urbanisme i espai 
públic (seguretat, cures, 
proximitat), gestió comunitària i 
contractació (inclusió de gènere)

:) 
(urbanisme / espai públic)

:| 
(urbanisme / espai públic)

:| 
(urbanisme / espai públic)

Defensa del patrimoni (no 
consensuat però s'ha vist 
necesàri incloure'l en la 2a 
dinàmica)

:| 
(tallers)

*Estratègies de transformació 
pensades en el llarg plaç. 
* Es transmet el neguit que 
l'espai verd es pugui requalificar 
al cap dels anys i es converteixi 
en construït. Com ha passat amb 
el parc Joan Miró. 

Es percep en el grup dues estratègies contraoposades, des de la màxima conservació a la flexibilitat 
de verd i equipaments. Es posa de manifest qeu s'haurà s'arribar a un equilibri en la conservació 
dels edificis i l'espai verd. Es prioritza que tots els usos que s'ubiquin a al recinte de La Model 
siguin funcionals.

Caldria veure amb detall com es 
resolen les transformacions. En 
general es confia en els tècnics 
ho sabran fer.

Aquesta és la 
solució que 
menys agrada, 
però no 
s'expliciten els 
motius.

Agrada la 
continuitat del 
carrer Vilamarí

Han sorgit altres temes durant la dinàmica:
- Manteniment del nivell del carrer, ha generat dubtes sobre les solucions en no entendre's molt bé els plànols.
- El manteniment de la sensació de l'accés actual a la presó / passadís no es veu als plànols i va ser una demanda en altres tallers.
- Hi ha discrepància sobre el grau de conservació.
- Les activitats d'alt nivell sonor no es poden fer als edificis d'habitatge.

Es planteja una 4a variant que es considera que compliria millor els criteris, modificant la PROPOSTA 1:
- Escola bressol i CEIP a la galeria 6 i equipament a la galeria 3
- Escurçar les altres galeries (3 i 4 enlloc de les que s'ha proposat tallar)



















 
 

 

 
 

 
 
 



Taller temàtic 1  

Patrimoni i memòria 
Conservació dels edificis i estratègies d’intervenció 



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

Mesura de Govern, LA CIUTAT OBRE  LA MODEL, LA MODEL FA CIUTAT 



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

Planejament Vigent 



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

Pla Director 



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

Fitxa de patrimoni 



Font: Veclus 

Estudi Històrico-Arquitectònic  

i valoració patrimonial de l’antiga presó Model 



Projecte d’una nova presó a Barcelona :  Per a homes i dones 

-Projecte arquitectònic  encarregat  als  arquitectes 
Salvador Vinyals i  Josep Domènech Estapà 

Font: Veclus 

Estudi Històric 



Tot i signar conjuntament, de la 
documentació consultada,  sembla 
deduir-se que Vinyals projectà més aviat 
els usos i serveis de la nova presó 
mentre que Domènech  treballà 
especialment l’estructura arquitectònica. 
 

Es proposaren diferents projectes 

Font: Veclus 

Estudi Històric 



Font: Veclus 

Estudi Històric 



El projecte contemplava una bona quantitat de les especificitats  de l’arquitectura de 
presons del moment : Galeries amb cel·les individuals per a homes i per a  dones, 
espais per a presos preventius,  galeria de geriàtric , tallers, escoles,  patis comuns, 
patis privatius,  i fins i tot patíbul. 

 

Font: Veclus 

Estudi Històric 



Les obres s’iniciaren l’any 1888 , però els primers presos no hi accediren fins el juny 
de l’any 1904, després  dues fases constructives  dissemblants.   Les obres  finiren 
amb la construcció dels Tallers  entre  anys  1904 i 1908 

 

Font: Veclus 

Estudi Històric 



Dels materials constructius 

Paredat  Ordinari 
Verdugades  de maó massís 
Pedra de Montjuïc 
Morter de calç aèria 

Font: Veclus 



Muntants, llindes i ampits monolítics; 
d’una sola peça 

Dels materials constructius 

Font: Veclus 



Carreus i blocs  de pedra de Montjuïc a 
les cantoneres 

Dels materials constructius 

Font: Veclus 



Estereotomia de la pedra 

Dels materials constructius 

Font: Veclus 



Columnes de pedra de Montjuïc 

Dels materials constructius 

Font: Veclus 



Pilars, bigues  i  jàsseres de gelosia metàl·liques 

Dels materials constructius 

Font: Veclus 



Pilars, bigues, cartel·les, volades i baranes  
i jàsseres de gelosia metàl·liques 

Dels materials constructius 

Font: Veclus 



Encavallades d’ala de mosca 

Dels materials constructius 

Font: Veclus 



Encavallades d’ala de mosca 

Dels materials constructius 

Font: Veclus 



Del projecte arquitectònic 

Font: Veclus 



Del projecte arquitectònic 

Font: Veclus 



Del projecte arquitectònic 

Font: Veclus 



Del projecte arquitectònic 

Font: Veclus 



Font: Veclus 



Obra original (1888-1904)

Obra  orignal 1904-1908

Obra original (1891-1904)
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Geriàtric i Bugaderia

Manteniment,
Estació transformadora

- Planta baixa de la Presó Model. Proposta de cronologies. 

Font: Veclus 



- Planta baixa de la Presó Model amb la valoració patrimonial de les seves diferents 
edificacions 

Font: Veclus 



Font: JPAM-Arquitectura & Urbanisme 

Estudi de referents de transformacions de 
panòptics i presons 





A.     Màxima preservació 
Es prioritza conservar al màxim les edificacions existents,  

amb petites adaptacions per acollir els nous usos.  

BOGOTÀ OVIEDO VIGO 



Panòptic de Bogotá, Museu nacional de Colòmbia (1948) 

Descripció: es conserva la pell i l’interior de l’edifici 

 

Font: JPAM-Arquitectura & Urbanisme 

A.     Màxima preservació 



Cárcel correccional de Oviedo, Arxiu històric (2009) 

Font: JPAM Arquitectura & Urbanisme 

Descripció: es conserva la pell i es reforma l’interior de l’edifici 

 

A.     Màxima preservació 



Cárcel La Modelo de Vigo, Museu d’art contemporani (2002) 

Font: JPAM Arquitectura & Urbanisme 

Descripció: es conserva la pell i es reforma l’interior de l’edifici 

 

A.     Màxima preservació 



B.     Transformació com a procés 

MONTEVIDEO SEGOVIA LA CORUNYA 

La transformació es realitza progressivament a mesura que les activitats colonitzen l’espai. 

L’edifici es manté pràcticament intacte. 



Cárcel La Modelo de Vigo, Museu d’art contemporani (2002) 

Font: JPAM Arquitectura & Urbanisme 

Descripció: es conserva la pell i es reforma l’interior de l’edifici 

 

B.     Transformació com a procés 



Cárcel de partido de Segovia, Museu d’art contemporani (2002) 

Font: JPAM Arquitectura & Urbanisme 

B.     Transformació com a procés 

Descripció: es conserva la pell i l’interior de l’edifici 

 



Presó provincial de La Corunya, Activitats Culturals (2010) 

Font: JPAM Arquitectura & Urbanisme 

Descripció: es conserva la pell i l’interior de l’edifici 

 

B.     Transformació com a procés 



C.     Densificació urbana 
La transformació combina les preexistències amb noves construccions 

per acollir programes que necessiten més superfície construïda.  

 

VALÈNCIA PALENCIA FOREST ET  

SAINT GILLES 



Cárcel Modelo de València, Complex administratiu (2008) 

Font: JPAM Arquitectura & Urbanisme 

Descripció: s’amplia la superfície construïda amb noves edificacions 

 

C.     Densificació urbana 



Prisión Provincial de Palencia, Centre cívic cultural (2011) 

Font: JPAM Arquitectura & Urbanisme 

Descripció: s’amplia la superfície construïda mitjançant el recreixement vertical 

 

C.     Densificació urbana 



Panòptic Forest et Saint Gilles, Equipaments i habitatge (previsió 2018) 

Font: JPAM Arquitectura & Urbanisme 

Descripció: s’amplia la superfície construïda mitjançant el recreixement horitzontal 

 

C.     Densificació urbana 



D.     Preservació parcial i/o demolició 
Es prioritza la funcionalitat dels nous usos, amb diversos graus de conservació de la 

memòria de les preexistències. 

BADAJOZ MADRID BERLIN 



Presó preventiva i correccional Badajoz, Museu d’art contemporani 

Font: JPAM Arquitectura & Urbanisme 

Descripció: es conserva el panòptic i s’allibera superfície per a espai verd 

D.     Preservació parcial i/o demolició 



Moabit Prison Berlin, Parc urbà (1998) 

Font: JPAM Arquitectura & Urbanisme 

Descripció: es recuperen les traces de l’antiga presó a través d’elements de land art 

D.     Preservació parcial i/o demolició 



Presó provincial de Carabanchel Madrid, Diversos usos (2008) 

Font: JPAM Arquitectura & Urbanisme 

Descripció: demolició total i reparcel·lació 

D.     Preservació parcial i/o demolició 



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

Temes a debat... 



Centre d’interpretació de la repressió 

i els moviments socials 



• El punt de partida és el de fer de la Model un espai memorial sobre l’univers 
carcerari, la repressió i els moviments socials. 

 
• Un espai  que promogui  la reflexió, el coneixement i difusió  del presidi polític 

femení, masculí; les causes i els efectes de les deportacions infantils, i les expressions 
polítiques  dels moviments socials dels presos.   
 

• Un espai que esdevingui un centre d’activitats destinades a la recerca, l’anàlisi i 
la difusió  dels moviments emancipadors i de resistència, la història dels  quals 
constitueix la memòria democràtica del país i de la ciutat 

Definició i argumentació del contingut 



Definició i argumentació del contingut 

En el marc de l’actuació general que s’està decidint per a l’espai que ocupen els edificis de 
la Model, la proposta del Comissionat de Programes de Memòria és preservar  al màxim 
les edificacions originals que permetin desplegar el programa d’activitats.  
 
S’està treballant en unes primeres idees pel projecte funcional de la Model. Espai de 
memòria, que el propi Comissionat ja va avançar als membres de la taula Fem nostre la 
Model, i posteriorment als membres de la comissió de memòria. 
  
I al mateix temps, s’ha iniciat un treball de reflexió que ens hauria de portar a descriure 
les bases per a l’encàrrec un avantprojecte de continguts i funcional de l’espai memorial a 
partir de juny de 2018 
  



Primer esquema funcional i d’idees de la Model 

Ateneu de la memòria 
Entitats memorials i de 

recerca històrica 

 
- Espais compartits de reunió/treball/ 

programació  

 

 

Espai memorial 
Espais de reflexió històrica 

memorial 
- Espais difusió històrica i memorial amb 

una museografia espais històrics i 
singulars del recinte 

- Exposicions temporals  

- Espai  tallers educatius  

 

Dipòsit de la memòria 
Centre de recerca  polítiques de la 

memòria 
- Seu de l’Institut dels Passats Presents 

- Centre de documentació i informació 
memorial, nacional i internacional sobre 
polítiques de memòria.  

- Dipòsit i arxiu documental de les entitats 
allotjades al centre i altres, si s’escau 

Àgora Cultural 
Espai obert al barri i a la 

ciutadania 
- Auditori teatre,  espai polivalent 

- aules/ taller (activitats pròpies i 
externes) 

- Possibilitat de compartir usos amb 
altres activitats socials i/o culturals 

 



Direcció de Model Urbà 

Gràcies per la vostra col·laboració 
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Taller temàtic 2

Equipaments i habitatge
Analisi de programa i mecanismes d’implentació



Mesura de Govern, LA CIUTAT OBRE  LA MODEL, LA MODEL FA CIUTAT



Planejament Vigent





Pla Director



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…

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

COMPARATIVA DE PROGRAMES

PLA DIRECTOR 2009 HIPÒTESI DE PARTIDA



Font: ActivaProspect

Balanç de les necessitats actuals i propostes
d’equipaments en relació a la Model i al seu
entorn proper.



Objectiu Disposar d’elements de suport a la presa de decisions en actuacions sobre planificació i programació 
d’equipaments 

Ajust als estàndards i normatives de referència

Donant resposta satisfactòria a les necessitats de la població

Resultat Inventariar l’actual xarxa d’equipaments i el seu nivell de cobertura

Disposar d’un balanç objectiu de les necessitats d’equipaments

Formular una proposta objectiva i raonada de les necessitats d’equipaments a cobrir en l’àmbit 
territorial objecte d’estudi  (entorn proper a la Model) i fer-ne el seu contrast

Metodologia Recopilació dades estadístiques (de la població, projecció demogràfica i d’ús d’equipaments) 

Cerca d’informació de diverses fonts 

Treball de camp per inventariar els equipaments, en contacte amb els responsables de la seva gestió

Revisió normativa i d’estudis referents als diversos àmbits d’equipaments.

Reunions de treball i contrast tècnic amb l’Àrea d’Ecologia Urbana, Direcció de Serveis de 
Planejament, amb el Districte de l’Eixample i amb responsables de la planificació d’equipaments de 
diverses àrees.

Reunió de presentació i contrast amb el grup impulsor del procés participatiu en relació a la Model



Delimitació territorial

Àrea d’Influència: 

Barri de la Nova Esquerra de l’Eixample 
(AEB 44-50)

Barri Hostafrancs (AEB 66)

Barri Sants (AEB 75-76)

Barri Les Corts (AEB 77-78-79)

Àrea d’intervenció La Model : AEB 46 



Cultura



Existència d’un ampli teixit associatiu i d’entitats juvenils a la zona analitzada, sense oferta d’espais públics: 

• Dins àrea influència
1. Casal Queix (incorporat a Joventut) al Carrer Rocafort 236, on també hi ha la XHEE (Xarxa d’Habitatge Esquerra Eixample) i Esplai Boix. 
2. Cau Ítaca (Escola Auró), Carrer Mallorca, 106
3. Esplai Grup de Gent, Comte Borrell, 307
4. Espai Germanetes, Carrer Viladomat XX; lloc on també es fa Mercat de Pagès – Rambla de Barri i Jardins d’Emma, Consell de Cent 

entre Viladomat i Comte Borrell
5. Sant Isidor (frontera) Comte Urgell, 176
6. AVVEE (Associació de veïns Esquerra Eixample), Carrer Calàbria, 262
7. Ateneu Entrebanc, Comte Urgell, 98, en el qual s’inclou la seu de l’entitat La Lloba, la Biblioteca Contxa Pérex de la XBS (Xarxa de 

Biblioteques Socials) i l‘Assemblea de Joves de l’Eixample.

• Fora àrea influència:
1. AE Aldaia, Carrer Enric Granados, 47
2. Esplai Oriols, Carrer Villarroel, 83
3. Esplai Sant Miquel, Carrer Rosselló, 175
4. ASR Tagore, Carrer Casanova, 175

• No ubicats: 
1. Diables Esquerra Infernal
2. Col·lectiu Illa Verda
3. CDR

Participació social i Joventut



Existència d’un ampli teixit associatiu i d’entitats a la zona analitzada, 
sense oferta d’espais públics.

Participació social



Existència d’un ampli teixit associatiu i d’entitats  juvenils a la zona 
analitzada, sense oferta d’espais públics.

Joventut



Educació



Educació



Esport



Salut



Atenció i inclusió social



Infància



Dona



Gent Gran



Habitatge dotacional



Suport al Desenvolupament Econòmic



Mercats



Sostenibilitat i Medi Ambient



Tècnic Administratiu



Emergències i seguretat





Font: JPAM-Arquitectura & Urbanisme

Mecanismes i assajos d’implementació del
programa als edificis existents



Mecanismes i assajos d’implementació del programa
HABITATGE - TALLERS

Per tal de construir 150 habitatges cal fer una remunta de l’edifici



HABITATGE - PANÒPTIC

Mecanismes i assajos d’implementació del programa



HABITATGE - ENTENÇA

Mecanismes i assajos d’implementació del programa

Per tal de construir 60 habitatges cal fer una remunta de l’edifici



EQUIPAMENTS EDUCATIUS - TALLERS

Mecanismes i assajos d’implementació del programa

Edifici compatible amb el programa d’escola-institut



EQUIPAMENTS EDUCATIUS - PANÒPTIC

Mecanismes i assajos d’implementació del programa

CONTINUITAT DE FORJATS

Hipòtesi Pla Director
PRESERVACIÓ EST. GALERIES

Aules no estàndard

AMPLIACIÓ INTERIOR

Aules estàndard

AMPLIACIÓ EXTERIOR

Aules estàndard



EQUIPAMENTS EDUCATIUS - PANÒPTIC

Mecanismes i assajos d’implementació del programa



ESCOLA

Mecanismes i assajos d’implementació del programa



INSTITUT

Mecanismes i assajos d’implementació del programa



Mecanismes i assajos d’implementació del programa
ESCOLA BRESSOL



Mecanismes i assajos d’implementació del programa
EQUIPAMENT ESPORTIU



Mecanismes i assajos d’implementació del programa
ESPAI MEMORIAL

Ateneu de la memòria

- Espais compartits de reunió/treball/ programació 

Espai memorial

- Espais difusió històrica i memorial amb una museografia 

espais històrics i singulars del recinte

- Exposicions temporals 

- Espai  tallers educatius 

Dipòsit de la memòria

- Seu de l’Institut dels Passats Presents

- Centre de documentació i informació memorial, nacional i 

internacional sobre polítiques de memòria. 

- Dipòsit i arxiu documental de les entitats allotjades al 

centre i altres, si s’escau

Àgora Cultural

- Auditori teatre,  espai polivalent

- aules/ taller (activitats pròpies i externes)

- Possibilitat de compartir usos amb altres activitats socials 

i/o culturals

Programa Possibles ubicacions

previsió 2.540 m2



Mecanismes i assajos d’implementació del programa
ESPAI PER JOVES

ESPAIS BÀSICS – CASAL DE JOVES
Espai de trobada 90m2

Servei d’allotjament d’entitats / Viver de projectes juvenils 45m2

Sales polivalents (tallers, reunions,...) 60m2

Espai gran polivalent 130m2

Espai de treball intern 25m2

Magatzem-arxiu 25m2

Lavabos 30m2

Espai de neteja 5m2

Espai de trànsit i altres 40m2

ESPAIS COMPLEMENTARIS – CASAL DE JOVES
Sala per a exposicions 90-150m2

Sala d’assaig d’arts escèniques 50-100m2

Buc d’assaig musical 20m2

Espai d’enregistrament musical 15-35m2  

Aula multimèdia de creació 50-70m2

Aula de creació comunicacional 50-70m2

Magatzem per entitats i grups 40-50m2

ESPAIS BÀSICS – ESPAI JOVE
Espai de trobada amb servei de bar 100m2

Servei d’allotjament d’entitats / Viver de projectes juvenils 55-70m2

Sales polivalents (tallers, reunions,...) 90m2

Espai gran polivalent – sala de concerts 200m2

Espais polivalents de mig format 100m2

Espai de treball intern 60m2

Espai multimèdia 80m2

Magatzem-arxiu 50m2

Lavabos 60m2

Espai de neteja 10m2

Espai de trànsit i altres 80m2

ESPAIS COMPLEMENTARIS – ESPAI JOVE
Punt d’informació Juvenil 90m2

Sala per a exposicions 90-150m2

Sala d’assaig d’arts escèniques 50-100m2

Buc d’assaig musical 20m2

Espai d’enregistrament musical 15m2-35m2

Aula de creació comunicacional 50-70m2

Magatzem per entitats i grups 40-50m2

Espai pel material d’entitats i grups.

El casal de joves necessita un mínim de 765m2 L’espai de joves necessita un mínim de 1240m2



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…

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

COMPARATIVA DE PROGRAMES

PLA DIRECTOR 2009 HIPÒTESI DE PARTIDA





TALLER 2 



➢ Emplaçaments i equipaments educatius: estat de la qüestió

• Necessitats: 2 escoles i 1 institut

• “Solucions”:

Eliminar el parc de les Germanetes

Comprar 7 solars nous per a equipaments escolars

(cap apte per a una escola a l’Esquerra de 

l’Eixample)

➢ Situació actual de l’escola Eixample 1

• Un projecte innovador

• Mòduls

• Ubicat en una zona d’alta contaminació acústica i atmosférica

• Pati provisional i insuficient



L’edifici de La Model: la millor opció per a l’escola

Necessitats de l’edifici de l’escola:

✓ Orientat per aprofitar el màxim la llum natural

✓ Proper a la zona verda

✓ Ubicat en un entorn pacificat

✓ 2 edificis:

• 1 edifici per a Educació Infantil ubicat a nivell de terra i amb

accés directe al pati

• 1 edifici per Educació Primària + Serveis (despatxos, 

menjador, gimnàs) amb un màxim de 3 plantes



Qui som?

Espai comú per a infants, joves, entitats i col·lectius del barri

Què volem?

Entitats i col·lectius que ens donen suport

Centre d’Esplai Boix, Diables de l’Esquerra de l’Eixample, Esplai Sant Miquel, Esplai Oriols, 
Agrupament Escolta Tagore, Xarxa d’Habitatge de l’Esquerra de l’Eixample, Esplai Sant 
Isidor,  Ateneu Entrebanc, La Lloba, Federació de Casals de Joves, 
Acció Escolta, Esplac, CJB, Jardins d’Emma i veïns i veïnes del barri, ...

Casal de Joves Queix Agrupament Escolta i Guia Ítaca



MANCA D’ESPAIS I INSTAL·LACIONS DETECTADES AL 
BARRI

Situació actual

Sales grans insonoritzades Privades 

Sala d’actes Poques i amb limitacions

Sala polivalent de concerts / teatre Limitades i condicionades

Espai d’emmagatzematge per entitats i 

col·lectius

Material en altres locals i ens 

privats amb limitació d’espai i 

horari.

Bucs d’assaig No n’hi ha al barri

Polvorí pels diables No n’hi ha al barri



NECESSITATS SOCIALS PEL BARRI
Agrupaments Escoltes Casal de Joves Pel barri

Sales pròpies i d’altres d’ús comunitari Sala pròpia Polvorí pels diables

Magatzems propis Magatzem propi Magatzems

Sales de reunions Sala de reunions Sales de reunions

Sales grans polivalents Sales grans polivalents Sales grans polivalents

Sala d’actes / teatre Sala d’actes / teatre Sala d’actes / teatre

Sala de tallers i manualitats Sala de tallers i manualitats Sala de tallers i manualitats

Cuina Cuina Cuina

Bucs d’assaig Bucs d’assaig

Sales insonoritzades Sales insonoritzades

Sala de concerts Sala de concerts

Rocòdrom Rocòdrom

Espai de trobada Espai de trobada / bar

Lavabos i dutxes Lavabos i dutxes





●

●

●





Direcció de Model Urbà

Gràcies per la vostra col·laboració



Taller temàtic 3  

Verd i Carrer 
Característiques de l’espai públic 



Mesura de Govern, LA CIUTAT OBRE  LA MODEL, LA MODEL FA CIUTAT 



Planejament Vigent 





Pla Director 

-818 



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

   
 

COMPARATIVA DE PROGRAMES 

 PLA DIRECTOR 2009 HIPÒTESI DE PARTIDA 



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

Verd i carrer 

Espai verd  (mínim 14.026 m2 de sòl) 

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



Anàlisi del verd urbà 



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

Verd i ciutat 



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

Parcs, jardins, horts i interiors d’illa 



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

Places, rambles i carrers pacificats 



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

Superfície de verd urbà per habitants per barris 



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

Superfície de verd urbà per habitants a l’Eixample 



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

Relació d’espais verds i equipaments a l’Eixample 
JPAM 



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

Espais verds entorn la Model 



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

Espais verds entorn la Model 
JPAM 



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

Carrers perimetrals entorn la Model 
JPAM 



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

Verd com a resultant de la màxima conservació de l’edifici 



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

Escenaris de verd urbà com a fet central 



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

Màxima flexibilitat de verd i equipaments 



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

JPAM 

Verd resultant de la màxima preservació 
de l’edifici 

Verd urbà com a fet central?  

Màxima flexibilitat de verd i 
equipaments 



Direcció de Model Urbà 





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



Taller temàtic 1

Patrimoni i memòria
Conservació dels edificis i estratègies d’intervenció



•

•

•





Equipaments i habitatge



•

•













•

•

•



•

•

•

•

•

•

•

•

•





•

•



•

•

•

•

•

•



•

•

•





•

•

•



•

•

•

•



Taller temàtic 4

La Model
Posada en comú i debat final



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…



Verd resultant de la màxima preservació de l’edifici

Verd urbà com a fet central

Màxima flexibilitat de verd i equipaments

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

ENCAIXOS DE PROGRAMA I PROJECTE



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 lèdifici de tallers per tal d’aconseguir els
m2 d’habitatge necessaris
S’adosen volums a les galeries modificant la imatge exterior
Poca adapatabilitat als usos dels edificis existents

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

EQUIPAMENTS DOCENTS I ESPORTIUS
Institut-Escola ubicat a les galeries 1,2 i 3
Patis ben assolejats
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



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

ENCAIXOS DE PROGRAMA I PROJECTE_VERD URBÀ COM A FET CENTRAL

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

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 ubicat a les galeries 3 i 4
Patis poc assolejats
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
No hi ha 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



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

ENCAIXOS DE PROGRAMA I PROJECTE_FLEXIBILITAT DE VERD I EQUIPAMENTS

PATRIMONI
Es mantenen els tres edifcis principals intervenint sobre les 
galeries
L’edifici panoptic s’enten com un espai públic
Molta adapatabilitat als usos dels edificis existents

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 ubicat a l’edifici tallers
Patis poc assolejats
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 (Roselló)
Hi ha relació entre el verd i els patis de l’institut escola
El projecte del parc recupera la memòria de l’edifici









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!



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Taller 1_Patrimoni i memòria







Taller 2_Equipament i habitatge



Taller 3_Verd i carrer







Taller 4_Encaix







Jornada Jove







Camí Amic







Pissarra





 
 

 

 



la Model
s’obre a la ciutat

 www.lamodel.barcelona

Procés de participació 
ciutadana per decidir 
el futur de La Model

Activitats programades

 www.lamodel.barcelona

original diptic participació.indd   1 28/2/18   13:22



El tancament de la Model i la recuperació d’aquest espai 
singular per a la ciutat representa una oportunitat única 
per a Barcelona. Una oportunitat de regeneració urbana 
que convertirà un recinte opac en un lloc singular que 
generarà vida al seu voltant.
 
En aquest marc transformador s’enjega La Model 
s’obre a la ciutat, un procés de participació ciutadana 
que té per objectiu debatre i fixar conjuntament els 
criteris sobre el futur d’aquest espai tenint en compte:

• El grau de protecció patrimonial i de preservació 
  de la memòria que cal tenir en compte
•  Els usos i equipaments que hauria d’acollir.
• La configuració urbana (edificis, verd...) 
  que hauria de tenir.

Amb l’objectiu de buscar el màxim consens sobre els 
aspectes més rellevants de la Model es realitzaran 
4 tallers oberts a la ciutadania. Als 3 primers es treba-
llaran el temes principals de la Model (la Memòria, els 
Usos i el Parc) i a l’últim es tractarà l’encaix general dels 
tres temes. 

Taller 1 Patrimoni i memòria. 
Conservació dels 
edificis actuals.

Dimarts 6 de març 
         de 18h a 20h. 

En aquest primer taller es vol conèixer 
la voluntat de conservació de les 
diferents edificacions i elements del 
conjunt de la Model. S’iniciarà amb 
la presentació dels diferents estudis 
històrics realitzats. A través del debat 
grupal es generaran col·lectivament 
estratègies d’intervenció i es recollirà 
l’imaginari col·lectiu que s’ha creat 
envers la Model.

Taller 2 Equipaments i 
habitatge. Priorització 
i ubicació dels 
equipaments, 
l’habitatge i l’espai 
lliure.

Dimarts 20 de març 
         de 18h a 20h. 

La sessió començarà amb la presen-
tació de les conclusions de l’estudi 
d’equipaments. En aquest taller es volen 
validar els equipaments previstos, i 
detectar aquells que no han estat con-
templats a l’esborrany del pla d’equipa-
ments però sí que són necessaris per 
al veïnat.  S’ubicaran els usos, equipa-
ments i habitatge de protecció oficial 
en relació a l’entorn proper.

Taller 3 Verd i carrer. Usos 
i característiques 
de l’espai verd.

Dimarts 10 d’abril           
         de 18h a 20h. 

El taller s’iniciarà amb l’exposició 
d’exemples d’espais públics que ajudin 
a reflexionar sobre com ha de ser 
aquest futur espai. El debat buscarà 
definir l’encaix general de l’espai verd 
dins el conjunt de la Model i  la relació 
amb el seu entorn. Es volen aconse-
guir propostes de noves activitats i 
usos tenint en compte la diversitat de 
persones. També reflexionar sobre les 
qualitats d’aquests espais tenint en 
compte criteris com la seguretat, 
l’accessibilitat, la mobilitat, la 
sostenibilitat i la identitat.

Taller 4 El conjunt 
de La Model.

Diumenge 6 de maig             
         al matí 
(hora per determinar)

En aquest taller es presentaran les di-
ferents alternatives d’encaixos de la fu-
tura Model, amb l’objectiu de poder-les 
debatre i veure quines reben un major 
grau de consens. Les propostes s’hau-
ran treballat en base als resultats dels 
tres tallers anteriors.

Inscripcions: web lamodel.barcelona
Les activitats disposen de servei de cura d’infants
Els tallers es realitzaran a La Model (Entença 155)
Aforament limitat

original diptic participació.indd   2 28/2/18   13:22



la Model
s’obre a la ciutat

 www.lamodel.barcelona

Procés de participació 
ciutadana per decidir 
el futur de La Model
Activitats

Inscripcions: web lamodel.barcelona
Les activitats disposen de servei de cura d’infants
Els tallers es realitzaran a La Model (Entença 155)
Aforament limitat

• Patrimoni i memòria. 
Conservació dels edificis actuals.
Dimarts 6 de març 
         de 18h a 20h.
 
• Equipaments i habitatge. 
Priorització i ubicació dels 
equipaments, l’habitatge i l’espai 
lliure.
Dimarts 20 de març 
         de 18h a 20h.

• Verd i carrer. Usos i 
característiques de l’espai verd.
Dimarts 10 d’abril 
        de 18h a 20h.

• El conjunt de La Model
Diumenge 6 de maig 
         al matí 

 

orig cartell participació DIN A3.indd   1 28/2/18   13:23



 www.lamodel.barcelona

Jornada jove 
de participació per decidir 
el futur de La Model
Diumenge 22 d’abril

Els tallers es realitzaran a La Model (Entença 155)
Aforament limitat

Convoquen: Casal de Joves Queix, AE Aldaia i AEIG Itaca

• Cafè de benvinguda
De 10.30h a 11h.

 

• Presentacions i debat
De 11h a 13h.
Amb les experiències dels espais de
Can Ricart, Guineueta, Prosperitat i Clot

• Vermut musical
De 13h a 14h
Amb Joseph Derteano Latin Project

• Dinar popular
De 14h a 16h

 

Com volem els joves que sigui la Model? Debatem sobre 
com han de ser l'espai jove i quins altres equipaments 
necessitem. Quin espai públic ens imaginem? La jornada 
acabarà amb una actuació musical i un dinar popular.



la Model
s’obre a la ciutat

 www.lamodel.barcelona

Procés de participació 
ciutadana per decidir 
el futur de La Model

Diumenge 6 de maig, 
      de 10h a 14h.

Taller final de presentació 
i debat de propostes. 

Inscripcions: web lamodel.barcelona
Servei de cura d’infants
La Model (Entença 155)
Aforament limitat
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