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ESCOLA INSTITUT
EDUCATIU / ESPORTIU

GRUP 2
Necessitats
• Pati en contacte amb espai verd i en carrer pacificat
• Relació amb altres equipaments i col·lectius
• Repensar aules convencionals i model d’escola

Ubicació ROSSELLÓ AMB NICARAGUA

 Zona pacificada: menor contaminació acústica
 Proper a zones verdes
 
 Edifici actual no adaptat per complir els requisits i necessitats

+

-

GRUP 1
Necessitats
• Espais adaptats i diferenciats
• Possibilitat de compartir infraestructura amb altres equipaments del recinte

Ubicació TALLERS

 Proximitat a un espai pacificat
 
 Edifici actual no adaptat per complir els requisits i necessitats

+
-

GRUP 3
Necessitats
• Contacte amb espai verd i en carrer pacificat
• Edificis separats (escola i instritut) però adjacents
• Ubicació que permeti relació entre tots els edificis educatius
• Màxim prioritat respecte altres equipaments
• Orientació que permeti un bon assoleiament del pati

Ubicació TALLERS

 Hi toca el sol en horari lectiu
 
 Edifici actual no adaptat per complir els requisits i necessitats

Ubicació NICARAGUA AMB PROVENÇA (OBRA NOVA)

 Bona adaptació edifici-projecte. Augment de possibilitats.
 
 No aprofitar preexistències

+
-

+
-
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ESCOLA BRESSOL
EDUCATIU / ESPORTIU

GRUP 2
Necessitats
• Accés per carrer pacificat
• Pati en contacte amb espai verd
• Relació amb altres equipaments i col·lectius

Ubicació ROSSELLÓ AMB NICARAGUA

 Zona pacificada: menor contaminació acústica
 Proper a zones verdes
 
 Edifici actual no adaptat per complir els requisits i necessitats

+

-

GRUP 1
Necessitats
• Un bàsic. Actualment no hi ha suficients places

Ubicació ROSSELLÓ AMB NICARAGUA

GRUP 3
Necessitats
• Edifici en planta baixa
• Accés per carrer pacificat
• Ubicació que permeti relació entre tots els edificis educatius

Ubicació GALERIA 2

 Franja Provença com a conjunt educatiu+
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PAVELLÓ ESPORTIU
EDUCATIU / ESPORTIU

GRUP 2
Necessitats
• Relació amb altres equipaments i col·lectius. Escola Institut
• No és una prioritat
• Multiusos esportiu - cultural

Ubicació NO ESPECIFICADA

 Aprofitar a sobre de l’edifici per posar-hi habitatge+

GRUP 1
Necessitats
• Prioritat de pistes esportives respecte un pavelló
• Disminució de m2
• Dubtes respecte si són obertes, tancades

GRUP 3
Necessitats
• Soterrat o semisoterrat per tenir més espai en superfície per altres equipaments
• Piscina

Ubicació ENTENÇA AMB PROVENÇA

 Aprofitar la pendent per soterrar+

COMENTARIS D’ALTRES GRUPS
Necessitats
• Relació i ús d’altres equipaments i col·lectius. Ús flexible
• Obert i cobert
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ESPAI MEMORIAL
SOCIAL / CULTURAL

GRUP 5
Necessitats
• Ha de recordar què és La Model
• Que no vagi en detriment de la resta d’equipaments
• Espai viu
• Possibilitat de recuperar diversos espais independents (mur, garites, clavagueres...)

Ubicació PANÒPTIC + GALERIA 4

 Conservació de la part més significativa (història, patrimoni i política)

 Excés de m2. Es prioritzaria el panòptic i un troç de galeria 4

+
-

GRUP 4
Ubicació GALERIA 4

 Valor simòlic, memòria dels presos polítics
 Espai representatiu
+

GRUP 6
Necessitats
• Exposició permanent d’art gràfic-social al 1r pis junt amb la Capella gitana
• Actes polivalents memorialístics

Ubicació PANÒPTIC I GALERIA 4

 Valor simbòlic, polític+
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CASAL DE JOVES
SOCIAL / CULTURAL

GRUP 5
Necessitats
• Usat per altres entitats i col·lectius
• Espais polivalents
• Espai de trobada en planta baixa
• Música, circ, teles, bar associatiu, bucs d’assaig, rocòdrom
• Equipaments en xarxa

Ubicació NO ESPECIFICADA

 Carrer Entença és sorollós i el Casal també
  
 No poder adaptar l’ús als edificis actuals

+
-

GRUP 4
Necessitats
• Usat per altres entitats i col·lectius
• Respecte el previst, ampliar amb cuina, sales de reunions, sala polivalent, bucs d’assaig, 

espais de trobada

Ubicació GALERIA 2 o 5 (una de les curtes)

 Espai suficient
 Accés en planta baixa
 Compatibilitat amb altres usos

+

GRUP 6
Necessitats
• Espai de joves i no casal
• Usat també per xarxa associativa
• Espais multifuncionals
• Separat de l’escola
• Lliure accès

Ubicació GALERIA O EDIFICI ENTENÇA

COMENTARIS D’ALTRES GRUPS
Necessitats
• Espai compartit entre joves, entitats i col·lectius
• Espai per agrupaments escoltes
• Sala insonoritzada
• Proper a l’escola Institut per crear sinèrgies
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HABITATGE
HABITATGE

GRUP 8
Necessitats
• Evitar especulació a l’entorn de la Model
• Mòduls habitacionals per frenar l’emergència
• Prioritat màxima respecte altres equipaments
• Nous models d’accés a l’habitatge: masoveria urbana, cooperatives en cessió d’ús, i altres 

models cooperatius
• Identificar diverses promocions: HPO, cooperativa,... per a que no vagin a sector privat
• Eficiència energètica i respecte del medi ambient

Ubicació ENTENÇA

 L’estructura és la més adequada
 
 Orientació per estratègia de sostenibilitat

Ubicació GALERIES 2 I 5 (les curtes)

 Manteniment dels braços de l’edifici. Rehabilitació + motxilles
 
 Espai públic més segregat
 No convenç l’estructura de les cel·les

+
-

GRUP 7
Necessitats
• Habitatge social i lloguer públic
• Construcció sostenible i respecte del medi ambient
• Model d’habitatge cooperatiu
• Repensar model de convivència dintre dels blocs
• Polítiques i estratègies per evitar especulació i gentrificació
• Moratòria per fer una pla d’usos (locals, baixos)
• Aturar llicències d’obres dels blocs
• Mapejar infrahabitatge en la zona del voltant de La Model
• Protecció de rendes antigues
• Treball pedagògic
• Mòduls habitacionals per frenar l’emergència

Ubicació SENSE ESPECIFICAR

 Valorar urgència i prioritzar la ubicació que sigui més ràpida de construir+

+
-
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HABITATGE DOTACIONAL
HABITATGE

GRUP 8
Necessitats
• Intergeneracional. No crear ghetto.
• Facilitar la relació entre la comunitat tant interna com externa
• La gent gran necessita cures específiques, no poden accedir a HPO.

Ubicació ENTENÇA

 L’estructura és la més adequada
 
 Orientació per estratègia de sostenibilitat

+
-

GRUP 7
Necessitats
• Per a gent gran
• Apartaments tutelats de llarga durada
• Joves en risc d’exclusió social
• Intergeneracional. No crear ghettos.
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ESPAI MULTIARTÍSTIC      PROPOSTA
EDUCATIU / ESPORTIU

GRUP 5
Necessitats
• Compartit amb al resta d’equipaments

GRUP 3
Necessitats
• Possibilitat de compartir espai amb l’escola. Compatibilitat horària
• Incloure escola de música

AULA AMBIENTAL      PROPOSTA
EDUCATIU / ESPORTIU

GRUP 4
Necessitats
• Centralització del consum energètic. Producció, subministrament i gestió
• Autosuficiència energètica
• Promoció d’energia verda en terrats, patis comunitaris
• Aula ambiental com a espai pedagògic del model

Ubicació CANTONADA DEL GERIÀTRIC
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ESPAIS PER LA ESS      PROPOSTA
SOCIAL / CULTURAL

GRUP 4
Necessitats
• Lligar tots els equipaments i usos del conjunt
• Viver de cooperatives
• Espai de trobada i convivència de diferents col·lectius i generacions
• Espai autogestionat

ESPAIS COMUNITARIS      PROPOSTA
SOCIAL / CULTURAL

GRUP 2
Necessitats
• Possibilitat de compartir els següents espais entre diferents col·lectius: espais verds, con-

ferències, esports, reunions

GRUP 6
Necessitats
• Compartit entre casal de joves, hotel d’entitats i associacions
• Caire polític i antirepressiu
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MERCAT DE PAGÈS PROPOSTA
SOCIAL / CULTURAL

GRUP 4
Necessitats
• Ús freqüent però no permanent
• Estructures polivalents
• Espai de fàcil neteja
• Sinèrgia amb els pagesos del Baix Llobregat. Productes Km 0

Ubicació PATI PROVENÇA ENTRE GALERIA 2 I 3

RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA PER AUTÍSTES PROPOSTA
SOCIAL / CULTURAL

GRUP 6
Necessitats
• Servei al barri de l’Eixample
• Equipament no prevista a nivell de ciutat

Ubicació GALERIES
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INSTITUT-ESCOLA
CRITERIS COMUNS
• Ubicació en zona pacificada
• En contacte amb l’espai verd i ben assoleiat
• Innovació respecte edifici-projecte educatiu
• Relació amb altres equipaments del recinte
• Ubicació en el lateral Nicaragua

DEBATS I MATISOS
• Obra nova vs rehabilitació. Possibilitat d’adaptar l’edifici actual a unes necessitats concretes
• No s’acaba de veure el projecte institut-escola. Manca informació

RESUM

ESCOLA BRESSOL
CRITERIS COMUNS
• Accés per carrer pacificat
• Relació amb altres equipaments i col·lectius

DEBATS I MATISOS
• Ubicació no consensuada

PAVELLÓ ESPORTIU 
DEBATS I MATISOS
• Dubtes respecte l’equipament: dimensions, usos, ...
• Ubicació no consensuada

ESPAI MEMORIAL 
CRITERIS COMUNS
• Espai representatiu amb valor polític

DEBATS I MATISOS
• Ubicació no consensuada. Incloure panòptic o no. Mantanir diversos espais.

CASAL DE JOVES 
CRITERIS COMUNS
• Espai usat per diversos col·lectius i entitats
• Voluntat d’equipament en xarxa
• Necessitat de polivalència d’espais per a acollir una gran diversitat d’activitats i usos

DEBATS I MATISOS
• Ubicació no consensuada
• Voluntat d’estar propers a l’Escola Institut per teixir sinèrgies però que sigui un espai dife-

renciat.
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HABITATGE
CRITERIS COMUNS
• Plantejar mòduls habitacionals per frenar l’emergència
• Construcció sostenible i respecte pel medi ambient
• Plantejar nous models d’accés a l’habitatge
• Evitar especulació i gentrificació a l’entorn de La Model

DEBATS I MATISOS
• Ubicació no consensuada

HABITATGE DOTACIONAL 
CRITERIS COMUNS
• Intergeneracional
• Incloure diferents col·lectius vulnerables

DEBATS I MATISOS
• Ubicació no consensuada

PROPOSTES D’ALTRES EQUIPAMENTS
• Espai multiartístic
• Espais comunitaris
• Espais per a la Economia Social i Solidària
• Aula Ambiental


