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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 

-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 



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: 
 
  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)     
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 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 


