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Pròleg

L’estratègia de la transformació de la Model
En els darrers mesos el debat sobre la transformació del recinte presidiari
de la Model a l’opinió pública ha pivotat entre dues raons excloents. Per
a uns caldria enderrocar tot el recinte i aconseguir que les dues illes del
recinte esdevinguin un parc. Però no tots ho diuen per la mateixa raó,
n’hi ha que ho fan perquè creuen que la raó del verd és principal, donat el
GqÀFLWXUEjG·HVSDLVYHUGVLPpVHQFDUDDO·(L[DPSOHLQ·KLKDSHUTXqYROHQ
esborrar qualsevol oportunitat de memòria de la presó. Per als altres
caldria mantenir el patrimoni construït de la Model amb la seva integritat
física, i per tant qualsevol oportunitat de futur s’hauria de supeditar al
manteniment del patrimoni.
En tot cas aquests dos posicionaments excloents, s’obliden d’una raó tan
potent o més, els veïns. I quan dic veïns em refereixo, a les seves reinvinGDFLRQVKLVWzULTXHVUHVROGUHHOVGqÀFLWVDFXPXODWVGXUDQWDQ\VGHOEDUUL
falta de verd per descomptat, però falta de molts equipaments entre d’altres per manca de disponibilitat d’espais. Però uns veïns i uns ciutadans
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també absolutament conscients i preocupats per la memòria i el valor
patrimonial de l’arquitectura i la ciutat, i tant en lògica de patrimoni cultural com també d’ordre ecològic, i per això davant el risc del tabula rasa la
preocupació perquè tant la ciutat com la seva arquitectura es rehabiliti i
es recicli. I això s’explica amb una paraula avui ja imprescindible en la nova
manera de fer ciutat, participació.
Treballar amb els veïns, és saber entendre la diversitat de persones que
expressen diversitat d’opinions, posant sempre la màxima cura a que
aquestes percepcions es produeixin en la lògica del debat col.lectiu. Des
de l’administració ens toca aprendre d’aquest tauler divers i a voltes contradictori, per saber retornar-los amb tota la sabiduria possible la millor
resposta a les preguntes formulades des del respecte i la llibertat. Per això
cal dissenyar bé que la participació reculli tots els col.lectius implicats per
raó de territori o bé argumentals –en el cas de la model, memòria i patrimoni- per tal que el debat sigui per sobre de tot legítim.

La proposta per a la transformació de la Model que proposa el Pla Director, i que hem anat explicant aquests darrers mesos i seguirà sent
debatuda a través del grup impulsor amb els veïns i veïnes, ha posat les
grans raons sobre la taula, i hi ha respost amb tot el rigor possible. S’han
LGHQWLÀFDWWRWVHOVXVRVSURSRVDWVGHVSUpVGHUHYLVDULDFWXDOLW]DUHOTXH
preveia el pla director del 2009, que fonamentalment són l’imprescindible
HVSDL PHPRULDO OD SRWD HGXFDWLYD GHV GH O·HVFROD EUHVVRO ÀQV O·LQVWLWXW
escola, i l’equipament residencial, així com d’atres equipaments que per
sobre de tot fan barri, per als joves, la gent gran, l’esport….
L’oportunitat clau que ha permès el gran canvi respecte el pla director
GHOKDHVWDWO·RSRUWXQLWDWGHVXEVWLWXLUOHVRÀFLQHVLKRWHOVTXHHV
preveien al 2000, per habitatge públic, posant el debat de la necessitat estructural d’habitatge públic a la ciutat sobre la taula, i que a la vegada ens
DMXGLFRPDDQWtGRWGHODJHQWULÀFDFLyLQGXwGDDFDXVDGHODWUDQVIRUPDFLy
i millora de tot l’àmbit de l’antiga presó de La Model. L’habitatge, en totes
OHVYHUVLRQVSRVVLEOHVGHVG·KDELWDWJHPpVFRQYHQFLRQDOÀQVDKDELWDWJH
PpV H[SHULPHQWDO XWLOLW]DQW VL FDO OHV DQWLJXHV FHOOHV GH OD SUHVy HQV
DMXGDDWUHQFDUGHÀQLWLYDPHQWHOUHFLQWHDREULUHOVPXUVGHOD0RGHOSHU
convertir-la en una micro-ciutat on gairebé hi passi de tot, hi visqui gent
gran, gent jove, nois i noies que vagin a l’escola i a l’institut, o a fer esport...
LGHL[DUGHVHUGHÀQLWLYDPHQWUHFLQWHSHUVHUXQSHWLWEDUUL
Aquesta petita ciutat complexe, on hi passi gairebé de tot, volem que sigui
un clar equipament de ciutat, que sigui patrimoni i memòria. Perquè la
memòria i la seva expressió física a través del patrimoni, s’expressa amb
la voluntat que les peces claus del conjunt històric, no només l’estructuUDSDQzSWLFDVLQyWDPEpO·HGLÀFLDGPLQLVWUDWLXGHOFDUUHU(QWHQoD TXHD
O·LQLFLHUHQKDELWDWJHVSHUDOVIXQFLRQDULVGHODSUHVy LO·HGLÀFLGHWDOOHUV
del carrer Nicaragua, constitueixin la base i la seqüència de les peces fonamentals del conjunt rehabilitat i degudament reciclat per als nous usos
que es demanaven per al recinte.

La necessitat històrica de verd, s’ha traduït no només garantint el verd
normatiu que venia de la MPGM del 2000, sinó que hem tractat d’increPHQWDU O·HVSDL G·~V S~EOLF FRPHQoDQW SHU OHV JDOHULHV TXH HVGHYLQGUDQ
SDVVDWJHVLO·HVSDLFHQWUDOGHOSDQzSWLFFRQYHUWLWHQQRYDSODoDFREHUWD
SHUzWDPEpDSURÀWDQWLJHVWLRQDQWEpODWRSRJUDÀDSHUDDFRQVHJXLUTXH
la coberta del pavelló poliesportiu sigui prolongació de l’espai públic, i junt
amb al pati “obert” de l’institut-escola, sumin un increment molt substanFLDODOVPpVGHFDWRU]HPLOPHWUHVTXDGUDWVGHYHUGXUEDQtVWLF
,QVHULUÀQDOPHQWHOFRQMXQWGHOD0RGHODODSURSRVWDGHSDFLÀFDFLySURgressiva dels eixos cívics de la ciutat seguint l’estratègia de Superilles, ens
permetrà que la lògica del canvi cap a un model de mobilitat sostenible,
IDFLGHOD0RGHOXQGHOVSROVGHOIXWXUSDFLÀFDWGHOFDUUHU5RVVHOOyHQWUH
O·DYLQJXGD-RVHS7DUUDGHOODVÀQVDO·+RVSLWDO&OtQLF8QHL[FtYLFHQFDGHQDQW
HVSDLVS~EOLFVLHTXLSDPHQWVTXHFRPHQoDUjDOD0RGHODPEHOSUHYLGH
l’estació de Sants-, seguirà pels jardins Montserrat, l’Escola Industrial i
ÀQDOPHQWO·+RVSLWDO&OtQLF
I el gran repte és aconseguir, que si ens imaginem la complexitat de la
Model, com un superposició d’usos i activitats, d’espai públic i equipaments, pugui tenir aquest caràcter comunitari, des de la gestió quotidiana,
GLVSRVDQWG·HVSDLVFRPSDUWLWVÀQVDODJHVWLyFRPSOH[HGHOVUHFXUVRV4XH
es permeti en aquesta lògica de gestió conjunta, que tant els criteris de
producció i estalvi energètic com el consum i la distribució expressin la
voluntat d’una gestió integrada, en la que el conjunt de la Model esdevinJXLXQPRGHOGHFRPODFLXWDWpVFDSDoGHFRPSDUWLUGHVGHOVKDELWDWJHV
ÀQVO·HVSDLS~EOLF
I així tenim un petit fragment de ciutat, que volem sigui exemplar, feta amb
els veïns... és una qüestió de justícia espacial. I estic segur que aquesta
manera de fer ciutat, de posar l’arquitectura al servei de la ciutat, és més
sòlida, és més còmplice... i per sobre de tot inevitable.

En conservar les galeries, que es convertiran en passatges, es genera l’estructura bàsica de l’espai públic, pivotant al voltant de l’espai central del
SDQzSWLFFRPODJUDQSODoDS~EOLFDFREHUWDDOYROWDQWGHODTXDOHVYHUWHbreran tots els usos, i que gairebé segur es convertirà en el centre de les
activitats més públiques d’aquest petit barri.
Ton Salvadó Cabré
Director de Model Urbà
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/·HGLÀFL SHQLWHQFLDUL GH OD 0RGHO YD VHU SURMHFWDW SHU -RVHS 'RPqQHFK
Estapà en col·laboració amb Salvador Vinyals. Els dos arquitectes, vocals
de la Junta de Construcció de la Nova Presó Preventiva, van ser designats
per la mateixa junta el 1881 per redactar el projecte i dirigir les obres.

El somni de la possible caiguda del règim franquista es va anar esfumant
a mesura que aquest no només no havia caigut, sinó que s’estava consolidant. La propaganda subversiva i les vagues de fam van anar disminuint
considerablement.

(OSURMHFWHQRYDHVWDUOOHVWÀQVDOMXOLROGHOLODFRQVWUXFFLyYDFRPHQoDUDO·RFWXEUHGHOWRWLTXHO·DFWHRÀFLDOGHO·LQLFLGHO·REUDHV
va fer el 3 de juny de 1888, acte en què hi ha ser present la reina regent
0DULD&ULVWLQD TXHSRFDEDQVKDYLDSUHVLGLWODLQDXJXUDFLyGHO·([SRVLFLy
8QLYHUVDO /·REUDQRV·DFDEDULDÀQVDOGHVSUpVGHWUHW]HDQ\VGHVGH
l’inici de l’encàrrec.

A mesura que passaven els anys, la majoria dels presoners van passar a ser
delinqüents comuns.

La nova presó de Barcelona havia de substituir l’existent, situada gairebé
DOÀQDOGHODURQGDGH6DQW3DXDOFDUUHUGHOD5HLQD$PjOLDDSURSGH
l’avinguda del Paral·lel, i naixia, segons els seus promotors, com a resultat
de la incorporació de noves idees i valors. El lema o divisa de la Junta de
&RQVWUXFFLy,Q6HYHULWDWH+XPDQLWDVMDLQGLFDYDODLQWHQFLyG·KDUPRQLW]DUO·DSOLFDFLyH[LJHQWGHODOOHLSURFHVVDODPEXQWUDFWHPpVKXPDQLWDUL
envers els presos, i aspirar així que el sistema penitenciari experimentés
un progrés moral de veritat.
(QHOSURMHFWHRULJLQDOO·HGLÀFLSDQzSWLFDPEHOVVLVEUDoRVLO·HVSDLFHQWUDO
es dedicava a la detenció preventiva, però a partir d’un moment sense precisar es va convertir en penitenciaria. Les bones intencions inicials
d’allotjar un pres per cel·la van decaure en haver d’allotjar cada vegada
més interns degut a l’augment lineal de la població. Les cel·les van passar
a allotjar quatre presos per unitat, els mobles de la capella alveolar es van
GHVPXQWDULO·HGLÀFLYDFRPHQoDUDGHJUDGDUVHPDWHULDOPHQWLDPELHQtalment.
Durant la Guerra Civil, la presó va allotjar molts presoners polítics i
sindicals contraris al bàndol franquista, la qual cosa va provocar que es
quadrupliqués la capacitat òptima d’interns. Juntament amb el Castell de
Montjuïc, el penal es va convertir en el símbol de l’opressió franquista a
Catalunya.
Les condicions dels reclusos eren deplorables a causa, sobretot, de
l’amuntegament i la mala alimentació. Els afusellaments eren una constant
LHOVUHFOXVRVYDQFUHDUXQDUHVLVWqQFLDRUJDQLW]DGDGHVGHOD&17LOD)$,

Al llarg dels anys, grups de ciutadans i ciutadanes vinculats a opcions polítiques diverses han demanat el tancament de la presó Model. Les raons
del rebuig es fonamentaven tant en la realitat penitenciària i el règim de
funcionament de l’establiment com en la necessitat de l’espai per a altres
usos dotacionals.
/DSULPHUDSURPHVDHQIHUPGHFODXVXUDUODSUHVyHVUHPXQWDDOWRW
i que totes les accions polítiques que s’havien iniciat en aquest període no
s’han acabat executant.
(OPDUoGHOHVYDQHQGHUURFDUOHVHGLÀFDFLRQVVLWXDGHVDODFDQWRQDGDGHOVFDUUHUVGHO5RVVHOOyDPEHOFDUUHUG’(QWHQoDLHVYDDOOLEHUDU
aquest espai a l’ús públic. És exactament en aquest lloc on, un cop tancada
la presó, s’hi van ubicar els mòduls provisionals d’una escola llargament
reivindicada pel veïnat.
'HV GHO PDLJ GHO  OD PRELOLW]DFLy YHwQDO“)HP QRVWUH O’espai de la
Model” lluita per obrir un procés participatiu per decidir els futurs usos
de l’HGLÀFL
/D SUHVy 0RGHO YD WDQFDU GHÀQLWLYDPHQW HO GLD  GH MXQ\ GH  MXVtament el dia abans del 113è aniversari de la seva inauguració. Els 929
UHFOXVRVHOIHEUHUGHOHVYDQWUDVOODGDUSHUIDVHVDGLIHUHQWVFHQWUHV
penitenciaris.

La història de la Model
Presos destacats

Francesc Ferrer i Guàrdia
(OSHGDJRJOOLEHUWDUL)UDQFHVF)HUUHUL*XjUGLDYDVHUDFXVDWG·LQVWLJDUOD
6HWPDQD7UjJLFD  9DVHUMXWMDWLFRQGHPQDWHQXQFRQVHOOGHJXHUUD
fet dins la mateixa presó.
Salvador Seguí
(O1RLGHO6XFUHYDLQJUHVVDUDOD0RGHOO·DJRVWGHOV·KLYDHVWDUQRX
mesos. El gener del 1919 va ser empresonat de nou i, després d’estar al
vaixell PelayoYDVHUWUDVOODGDWDODSUHVyEDUFHORQLQDÀQVDOGHPDUo
del mateix any, el dia en què es va celebrar l’assemblea convocada pel
comitè de vaga de la Canadenca, a la qual va assistir. Seguí, un personatge
molt estimat i respectat que havia estat elegit secretari de la CNT, va ser
assassinat el 1923 al carrer de la Cadena. El seu assassinat va deslligar una
tempesta vermella i negra als carrers de Barcelona.
Francesc Layret
Advocat, defensor de militants cenetistes i diputat al Parlament. Va ser
assassinat a trets el 1920 quan l’esposa del seu amic i company d’escola i
universitat, Lluís Companys, el recollia en un taxi a la porta del seu bufet
al carrer de Balmes.
Joan Garcia Oliver
8QMRYHGH5HXVTXHYDDUULEDUDVHUPLQLVWUHGH-XVWtFLDGHOD6HJRQD5Hpública, va forjar la seva educació a la Model, on va ingressar per primera
YHJDGDDOVDQ\VGHVSUpVG·XQDYDJDGHFDPEUHUV(OOPDWHL[HVFULYLDXQV
DQ\VPpVWDUG´&DWRU]HDQ\VGHSUHVRQVLOOHJLQWWRWHOTXHP·HUDSHUPqV
per la disciplina carcerària, m’han donat un coneixement general del món
i dels humans que l’habiten”.
Lluís Companys
El president havia estat empresonat l’octubre del 1930 per participar en
DFWLYLWDWVGHSURWHVWDDPEPRWLXGHO·H[SXOVLyGH)UDQFHVF0DFLj
Helios Gómez
/·DUWLVWDDYDQWJXDUGLVWD+HOLRV*yPH]YDSLQWDUODFRQHJXGDFRP&DSHOOD
JLWDQDDOHVSDUHWVGHODVHYDFHOøODHOTXDQFRPSOLDODVHYDVHJRQD
condemna de la postguerra, sota l’acusació d’associació i propaganda ilOHJDO*yPH]HUDGH6HYLOODLTXDQHVYDHVWDEOLUD%DUFHORQDHVYDVXPDU
DOHVÀOHVGHO·DQDUFRVLQGLFDOLVPH9DVRUWLUGHODSUHVyHOLYDPRULU

dos anys més tard, probablement, a causa de les privacions i la falta d’atenció mèdica a la Model.
Lluís Maria Xirinacs
/·GHGHVHPEUHGH/OXtV0DULD;LULQDFVYDLQLFLDUXQDYDJDGHIDP
a la presó Model amb l’objectiu de reclamar l’amnistia dels presos polítics
represaliats per haver lluitat contra la dictadura feixista i, especialment, la
llibertat dels 113 detinguts durant una reunió de l’Assemblea de Catalunya a l’església de Santa Maria Mitjancera de Barcelona.
Salvador Puig i Antich
0HPEUH GH O·RUJDQLW]DFLy DQWLFDSLWDOLVWD 0RYLPLHQWR ,EpULFR GH /LEHUDFLyQ 0,/ 9DVHUGHWLQJXWODWDUGDGHOGHVHWHPEUHGHLYDVHU
sotmès a un consell de guerra sumaríssim a les 9.00 hores del 8 de geQHUGHGHVSUpVGHVHUDFXVDWGHPDWDUDWUHWVHOSROLFLD)UDQFLVFR
Anguas. Va ser executat amb el mètode del garrot vil quan faltaven cinc
PLQXWVSHUDOHVKRUHVGHOGHPDUoGH
Amb anterioritat a Salvador Puig i Antich, a la Model hi van ser executades
SHUVRQHVDPEHOPqWRGHGHOgarrot vil(OSULPHUGHWRWV-RDQ5XOO
SHUVRQDWJHYLQFXODWDO·DQDUTXLVPHSHUzFRQÀGHQWGHODSROLFLD5XOOYDVHU
executat el 8 d’agost de 1908 després d’un procés gens clar.
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Construcció i tipologia
'HÀQLFLyGHOVHVSDLV

(OFRQMXQWSHQLWHQFLDULV·RUJDQLW]DHQTXDWUHHGLÀFLVSULQFLSDOVMXQWDPHQW
amb un seguit de petites construccions annexes, articulats de manera simètrica al llarg de l’eix longitudinal del solar, és a dir, el paral·lel a la línia
de costa.
'LQVGHOUHFLQWHJHQHUDOGHODGREOHLOODHOSURMHFWHGHÀQHL[GRVHVSDLVXQ
TXHLQFORXO·HGLÀFLG·DGPLQLVWUDFLyLGHVHUYHLVJHQHUDOVLO·DOWUHTXHDEUDoDHOSDQzSWLFO·HGLÀFLWDOOHUVLHOFRQMXQWG·HGLÀFLVORJtVWLFVDTXHVW~OWLP
compon el que seria pròpiament el recinte penitenciari. De manera que
queda, entre el recinte administratiu i el penitenciari, un camí de ronda
o fossar de seguretat. Es distingeixen així dues àrees: la de relació de la
presó amb la ciutat i la que constitueix el món dels interns, que queda
GREOHPHQWIRUWLÀFDGD
La superfície total de l·jPELWpVGHP2 amb unWRWDOGHP2
GHVRVWUHFRQVWUXwWLP2 d’espai lliure d’HGLÀFDFLy
/HVSDUWVHGLÀFDGHVGHOFRQMXQWVyQOHVVHJHQWV
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Construcció i tipologia
'HÀQLFLyGHOVHVSDLV

Espai central del panòptic

(QWUHWRWVHOVHGLÀFLVTXHIRUPHQHOFRQMXQWGHOD0RGHOO·HVSDLFHQWUDO
GHOSDQzSWLFpVSUREDEOHPHQWHOTXHHVWjPpVEHQFDUDFWHULW]DWLHOTXH
té més interès espacial i tipològic.
Aquest cos se situa en la intersecció de les sis galeries formant en un espai
de geometria hexagonal, els vèrtexs del qual estan aixamfranats obrint
ÀQHVWUHVVREUHHOVSDWLVLFRQYHUWLQWODÀJXUDGHODSODQWDFHQWUDOHQXQ
GRGHFjJRQ$TXHVWVFRVWDWVHVFRUUHVSRQHQDPEOHVGRW]HFROXPQHVGH
foneria interiors que suporten el tambor emergent i la cúpula. A més dels
ÀQHVWUDOVREHUWVVREUHHOVSDWLVO·HVSDLFHQWUDOTXHGDLOøOXPLQDWSHUXQV
altres sis que s’obren en el tambor en correspondència amb l’eix de les
JDOHULHV/·DOojULDOOLXUHG·DTXHVWHVSDLpVGHPHWUHVHQHOSXQWPpVDOW
de la cúpula que té 20 metres de diàmetre.
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6HJXLQWHOPRGHOFRQFHSWXDWSHU-HUHP\%HQWKDP  DTXHVWFRV
funciona de manera que permet la visibilitat i el control central de les diferents galeries, és a dir, de manera panòptica, nom amb el qual se’l coneix.
A banda de la seva funció bàsica de control i vigilància, també es va concebre com a espai religiós. Tal com es pot veure en els documents originals
LHQOHVIRWRJUDÀHVKLVWzULTXHVHOIRUMDWG·DTXHVWHVSDLHVWUREDYDDOQLYHOO
del primer pis de les galeries. Per tant, la imatge actual amb les columnes
UHFRO]DGHVVREUHXQPXUQRpVRULJLQDO
El concepte panòpticHVUHIHUHL[DOFRQMXQWGHO·HGLÀFLLQFORVHVOHVJDOHULHV
És per això que per referir-nos només a l’espai central ho farem anomenant-lo cos central del panòptic o cos central poligonal.
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Construcció i tipologia
'HÀQLFLyGHOVHVSDLV

Galeries del panòptic

/·HVSDLFHQWUDOGHOSDQzSWLFGRQDSDVDOHVVLVJDOHULHVDTXHVWHVSUHVHQWHQ
WUHVQLYHOOVXQHVSDLVRWDFREHUWDLXQVRWHUUDQL DFFHVVLEOHHQHOSULPHU
WUDPLTXHHVGHYpHQVHPLVRWHUUDQLHQODUHVWDGHODGLPHQVLyGHOVEUDoRV 
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Es tracta d’unes construccions que, tot i tenir unes dimensions dissemEODQWVHQWUHHOOHVSUHVHQWHQXQHVIDoDQHVXQLIRUPDGHVDPEDUFVHVFDUVHUV
LPXQWDQWVLDPSLWVPRQROtWLFVHQHOIURQWLVOHVJDOHULHVV·RUQHQDPEJUDQV
URVDVVHV&DOUHPDUFDUTXHODIDoDQDHVWjFRPSRVWDSHUXQDHVWUXFWXUDGH
ÀQHVWUHVGHPLGHVUHGXwGHV [ VLWXDGHVDPHWUHVUHVSHFWHDO
terra.
(QWRWDOO·DPSOHGHOEUDoGHODJDOHULDpVGHPHWUHV/DVHFFLyWUDQVYHUVDOHVFRPSRQGHWUHVFUXJLHVO·DPSODGDOOLXUHpVGHPHWUHVHQOHV
FUXJLHVODWHUDOV RQV·XELTXHQOHVFHOøOHV LGHPHWUHVHQODFUXJLDFHQtral o corredor a triple espai, que és com un carrer cobert on aboquen els
SLVRVGHFHOøOHVGHOHVFUXJLHVODWHUDOV/·DOojULDG·DTXHVWHVSDLFHQWUDOpV
DSUR[LPDGDPHQWGHPHWUHV6RWDHOVRVWUHDGXHVDLJHVHOFDUUHUHVWj
rematat per un fals sostre de volta de canó que queda interromput per la
SUHVqQFLDGHWUHVFODUDERLHVHQHOVEUDoRVOODUJVGXHVHQHOVPLWMDQVLXQD
HQHOVFXUWV$PpVG·DTXHVWDOOXP]HQLWDOHOVHVSDLVFHQWUDOVGHOHVJDOHULHV
UHEHQOOXPGHVGHOVÀQHVWUDOVREHUWVHQODWHVWHUDTXHTXHGDOOLXUHPHQWUH
que desemboquen per l’altra testera a l’espai central descrit.
Per tal de poder-ho diferenciar clarament, en endavant ens referirem a la
WRWDOLWDWGHOEUDoFRPgaleria, i al buit central en triple espai de l’interior
com corredor de la galeria.
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Construcció i tipologia
'HÀQLFLyGHOVHVSDLV

(GLÀFL7DOOHUVGHOFDUUHUGH1LFDUDJXD

És la part del conjunt més propera al carrer de Numància. Originàriament
DTXHVW HGLÀFL HV YD GHVWLQDU D DOORWMDU XQ FRUUHFFLRQDO L GXUDQW
un període de temps va ser presó de dones. Els darrers anys fou destinat
a tallers.
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Sabem de la seva construcció el 1908, un cop inaugurada la resta de la
SUHVy(OSURMHFWHGHÀQLWLXGHOTXDOQRV·KDWUREDWGRFXPHQWDFLyRULJLQDO
dista molt del presentat en un primer moment.
/DYROXPHWULDODFRPSRQHQGRVFRVVRVUHFWDQJXODUVGHPLGHVLDOojULHV
diferents, però amples, i crugies relativament semblants. El primer volum,
DPEIDoDQDDOFDUUHUGH1LFDUDJXD WDOOHUV GHSODQWDEDL[DLWUHVSODQWHV
SLVWpXQDPSOHLQWHULRUGHPHWUHVLXQDORQJLWXGGHPHWUHV(O
YROXPVHFXQGDUL WDOOHU GHSODQWDEDL[DLSLVSUHVHQWDXQDFUXJLDVLPLODU
GHPHWUHVLXQDORQJLWXGGHPHWUHV(OVGRVYROXPVV·DUWLFXOHQ
al llarg d’un vestíbul ubicat sobre l’eix de simetria del conjunt de la Model.
/·HVWUXFWXUDGHO·HGLÀFLHQSODQWDEDL[DpVGHSLODUVGHIRUMDLYROWHVSDUDl·leles al carrer de Nicaragua, mentre en els pisos superiors aquestes van
HQVHQWLWSHUSHQGLFXODULHVWDQUHFRO]DGHVVREUHPXUV
L’HGLÀFL RFXSD XQV  PHWUHV TXDGUDWV HQ SODQWD L Wp XQD VXSHUItFLH
DSUR[LPDGDGHPHWUHVTXDGUDWV

®
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Construcció i tipologia
'HÀQLFLyGHOVHVSDLV

(GLÀFLDGPLQLVWUDWLXGHOFDUUHUG (QWHQoD
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3UREDEOHPHQWO·HGLÀFLPpVFRQHJXWGHWRWVHOTXHFRQÀJXUHQO·DFWXDOFRQMXQWGHODSUHVy0RGHOMDTXHpVO·~QLFTXHREUHIDoDQDGLUHFWDPHQWDO
FDUUHUG (QWHQoD(VWUDFWDGHO·HGLÀFLDVVRFLDWHQFHUWDPDQHUDDO·LPDginari de la presó pel fet de ser l’únic punt d’accés i sortida del recinte
penitenciari.
/·HGLÀFLHVWDYDGHVWLQDWHQHOVVHXVQLYHOOVVXSHULRUVDKDELWDWJHVGHOVIXQcionaris que treballaven a la presó i dependències estrictament adminisWUDWLYHVDOJXQVG·DTXHVWVKDELWDWJHVHQFDUDHVFRQVHUYHQPHQWUHDOQLYHOO
de planta baixa s’hi disposaven algunes dependències generals de la presó.
'HJXWDOVHX~VQRSHQLWHQFLDULDTXHVWHGLÀFLpVIRUDGHOUHFLQWHWDQFDW
(VWUDFWDG·XQHGLÀFLGHSODQWDUHFWDQJXODUGHSODQWDEDL[DLWUHVSODQWHV
SLVDPEGLPHQVLRQVH[WHULRUVGH[PHWUHV$TXHVWHGLÀFLWpXQ
SDWLFHQWUDOWDPEpUHFWDQJXODUGH[PHWUHVGHÀQLWSHUXQSzUWLF
GHSLODUVPHWjOøOLFVGHIRVD&RQVWDG·XQD~QLFDFUXJLDUHFRO]DGDVREUHHOV
PXUVSHULPHWUDOVG·DPSOHG HQWUHLPHWUHV$FWXDOPHQWSUHVHQWD
els nuclis d’accés dins d’aquesta mateixa crugia. Consta d’un espai porxat
HQSODQWDEDL[DTXHVREUHVXUWXQVPHWUHVeVO·HGLÀFLRQV·KLGHWHFWDPpV
YROXQWDWG·DFDEDWVGLULJLWVDUHIRUoDUODLGHDGHIRUWDOHVD
/·HGLÀFLRFXSDXQVP2HQSODQWDLWpXQVRVWUHDSUR[LPDWGH
m2 .

®
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Bugaderia / Geriàtric
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7RWLVHUGHOVPpVSHWLWVHVWUDFWDVHQVGXEWHG·XQGHOVHGLÀFLVPpVLQteressants del conjunt de la Model. Sobretot per la presència en el nivell
de sota coberta d’una galeria de pilars metàl·lics que sostenen un grup
d’encavallades, també metàl·liques, conegudes com “ala de mosca”, de l’arquitecte Joan Torras i Guardiola.
És una estructura de petites dimensions plantejada en L, en raó de la seva
adaptació a l’angle del camí de ronda de la penitenciaria.
3HOTXHIDDODVHYDGDWDFLyLDWHQHQWODVHYDORFDOLW]DFLyV·LQWXHL[TXHO·HGLÀFLVHULDHGLÀFDWGLQVODSULPHUDIDVHGHOHVREUHVLSHUWDQWFDSDO
ja estaria construït.

®
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Construcció i tipologia
'HÀQLFLyGHOVHVSDLV

(GLÀFLVORJtVWLFVLGHVHUYHLV
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(QWUHO·HGLÀFLDGPLQLVWUDWLXLO·HGLÀFLSDQzSWLFHVGLVSRVDXQDOWUHFRQMXQW
d’HGLÀFDFLRQVGHFDUjFWHUPpVORJtVWLFLGHVHUYHL$TXHVWHGLÀFLHQIRUPD
de T, es fa servir com a locutori dels presos comuns en la planta baixa i
com a centre de dia, sales de declaracions, sales de visites i serveis auxiliars a les plantes superiors. En el seu eix central se situa el passadís d’accés
DODSUHVyFDUDFWHULW]DWSHUXQVHJXLWGHFDQFHOOV
6LWXDGHVDWRWVGRVFRVWDWVGHODSHoDFHQWUDOV KLFROøORTXHQOHVYROXPHtries de la infermeria i la bugaderia, les quals es consideren part del mateix
conjunt tot i disposar d’accessos independents al del volum central.
5HFHQWPHQWGHJXWDXQHVWXGLGHFDOHVV·KDGHVFREHUWTXHO·HVWUXFWXUD
GH OD FREHUWD G·DTXHVW HGLÀFL Wp XQ FHUW LQWHUqV L SUREDEOHPHQW YD VHU
dissenyada pel mestre Joan Torras i Guardiola.
(OFRQMXQWRFXSDXQVPHWUHVTXDGUDWVHQSODQWDLWpXQDVXSHUItFLH
DSUR[LPDGDGHPHWUHVTXDGUDWV

®
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Construcció i tipologia
'HÀQLFLyGHOVHVSDLV

(GLÀFDFLRQVDQQH[HV
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$OOODUJGHOVVHXVDQ\VGHYLGDHOFRQMXQWKDDQDWSDWLQWPRGLÀFDFLRQVL
s’hi han anat afegint petites volumetries, en alguns casos constructivament
IRUoDSUHFjULHV
Aquestes construccions són aquelles que presenten una vàlua patrimonial
relativa i que tenen poca rellevància des del punt de vista històric i constructiu. Són obres que s’aixecaren en cronologies contemporànies i tenen
una entitat arquitectònica menor.
%RQDSDUWG·DTXHVWHVHGLÀFDFLRQVDQQH[HVVyQSURSRVDGHVFRPDVXVFHStibles de ser enderrocades.
(VWUDFWDGHOVPHQMDGRUVGHOÀQDOGHOHVJDOHULHVLHOJLPQjVHOWHDWUH
O·HVFRODLHOVGLIHUHQWVPDJDW]HPVUHSDUWLWVSHUWRWHOUHFLQWH

®
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'HÀQLFLyGHOVHVSDLV
Camí de ronda
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(VWUDFWDG·XQHVSDLWDQFDWSHUXQGREOHPXUGHPpVGHPHWUHVG·DOojULD
L G·XQV  PHWUHV GH ORQJLWXG L TXH HQYROWD FRPSOHWDPHQW HO UHFLQWH
tancat. L’amplada del camí de ronda varia entre els 3 i els 3,80 metres.
6REUHVRUWLQW GHO PXU H[WHULRU VH VLWXHQ OHV  WRUUHV GH YLJLOjQFLD TXH
resguarden aquest espai entre murs.
eVXQHVSDLTXHV·KDDSURÀWDWSHUSDVVDUJUDQSDUWGHOHVLQVWDOøODFLRQVGH
O·HGLÀFL

®
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Els patis i altres espais lliures
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Els espais lliures del recinte componen un conjunt de patis i espais segreJDWVTXHUHSUHVHQWHQXQDVXSHUItFLHOOLXUHG·HGLÀFDFLyGHPHWUHV
quadrats.

®

JOSEP M. DE LLOBET
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El projecte original

L’avantprojecte presentat per Salvador Vinyals i Josep Domènech i Estapà
O·DQ\SODQWHMDYDXQFRQMXQWG·HGLÀFLVPROWVLPLODUDO·DFWXDOWRWLDL[t
l’anàlisi feta durant l’estudi històric detecta diferències respecte al que es
YDFRQVWUXLUÀQDOPHQW
7DOFRPV·LQGLFDDODPHPzULDO·DYDQWSURMHFWHHVWjIRUWDPHQWLQÁXHQFLDW
SHUOHVSUHVRQVGH/D5RTXHWWHD3DUtV)RUHVWHW6DLQW*LOOHVD%UXVVHOøOHV
així com les presons de Milà, Gant i Lió.
6REWDHOIHWTXHO·DYDQWSURMHFWHHVUHDOLW]pVVHQVHXQDXELFDFLyFRQFUHWD
L~QLFDPHQWV KLYDGHÀQLUTXHKDYLHQGHVHUGXHVLOOHVFRQWLJHVGHO·(L[DPSOH'HIHWHQFDSGHOVSOjQROVGHOV·REVHUYDFDSUHIHUqQFLDD
XQDSRVVLEOHXELFDFLyLHVGLEXL[DHQWRWPRPHQWO·HPSODoDPHQWVREUH
XQDWUDPDJHQqULFDGHO·(L[DPSOH9DVHUO·DQ\TXDQHVYDFRQFUHWDUOD
compra dels solars corresponents a les dues illes situades entre els carUHUV5RVVHOOy(QWHQoD1LFDUDJXDL3URYHQoDHQDTXHOOVPRPHQWVHQFDUD
HQYLHVG·XUEDQLW]DFLy
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El projecte original ja plantejava l’estructuració en quatre volumetries
SULQFLSDOVDUWLFXODGHVDOOODUJG·XQHL[GHVLPHWULDDTXHVWVHGLÀFLVHVWDYHQ
destinats a acollir originalment la part administrativa en el primer volum,
ODSDUWORJtVWLFDDFRQWLQXDFLyODSUHVy´SUHYHQWLYDµHQO·HGLÀFLSDQzSWLF
L ÀQDOPHQW OD SHQLWHQFLDULD´FRUUHFFLRQDOµ D O·H[WUHP PpV RFFLGHQWDO L
perfectament separada de la resta.

6HFFLyRULJLQDOGHO·HGLÀFLSDQzSWLFDPEXQDSODQWDPpVGHOHVÀQDOPHQWFRQVWUXwGHV

En el seu origen, la presó Model havia de ser l’únic centre penitenciari de
la ciutat i, per tant, havia de donar resposta a l’ampli ventall de situacions
privatives de llibertat. D’entrada no distingia entre presó d’homes i de
dones, reservava una de les sis galeries per a cel·les de dones i una altra
per a menors d’edat, i deixava les altres quatre per a presos comuns.
7DOFRPV·DSUHFLDHQODVHFFLyHOFRQMXQWGHO·HGLÀFLSDQzSWLFYDVHUSURjectat per tenir quatre plantes, però en algun moment es va decidir reGXLUORDWUHVSODQWHV/DGHFLVLyHVMXVWLÀFDYDO·DQ\DWHQHQWWHPHV
econòmics i els plantejaments dels últims congressos penitenciaris, on es
GHEDWLDODQHFHVVLWDWGHVHSDUDUHOVHGLÀFLVGHSUHVySUHYHQWLYDGHOVHGLÀFLVSHQLWHQFLDULV5HVLWXDQWO·HGLÀFL7DOOHUVHQXQDDOWUDXELFDFLyLDOODUJDQW
OHVJDOHULHVSHUFRPSHQVDUODSqUGXDG·DOoDGDDTXHVWDGHFLVLyÀQDOPHQW
HVYDGHVFDUWDUWRWLDL[tQRHVYDFRQVLGHUDUO·RSFLyGHWRUQDUDDIHJLUKL
una planta.
En l’avantprojecte de Domènech i Vinyals, l’espai central del panòptic estava destinat a altar per a celebracions religioses, així com a lloc per impartir-hi classes. D’altra banda, la vigilància s’havia de fer des dels corredors o
deambulatoris que envolten les grades amb els seients per als presos. Els
LQWHUQVTXHGDYHQHQDTXHVWHVSDLFHQWUDOFODVVLÀFDWVHQDOYqROVGHPDQHUD
TXHFDGDEUDoRJDOHULDFRUUHVSRQLDDXQVHFWRUGHVHLHQWVLFDGDSODoD
consistia en un armari-pupitre que n'impedia la comunicació, segons el
sistema assajat en les presons de Brussel·les i Lovaina.

7DO FRP HV SRW YHXUH D OD IRWRJUDÀD DTXHVWD FDSHOOD HVWDYD VLWXDGD DO
primer pis de l’espai central del panòptic, marcat per l’arrencada dels
enormes pilars de forja. En intervencions posteriors, aquest forjat es va
enderrocar i va donar lloc a l’espai que coneixem actualment.
També es preveia la construcció d’estructures cel·lulars als patis entre les
galeries, que permetessin així el passeig i l’esbarjo de manera individualit]DGDVHQVHTXHHOVSUHVRVWLQJXHVVLQUHODFLyHQWUHHOOV
El quart i ~OWLPHGLÀFLODSHQLWHQFLDULDHVYDGLVVHQ\DUFRPXQHGLÀFLHQ
forma de T que ocupava el fons del solar en tota l’amplada del recinte. La
geometria dHO·HGLÀFLYDYDULDUHQPXOWLWXGG·RFDVLRQVGHVGHO·HQWUHJDGHO
SULPHUDYDQWSURMHFWHÀQVDODVHYDFRQVWUXFFLyÀQDOLYDUHVXOWDUÀQDOPHQW
en dos cossos rectangulars, d'igual amplada però longitud molt diversa,
alineats en el seu centre a l’eix central del conjunt. Malgrat els diferents
plantejaments projectuals, el concepte era el de tenir un penal dividit entre la part d’homes i la de dones, en els pisos superiors, i uns grans tallers
a la planta baixa.
La cel·la tipus, com a unitat bàsica del projecte, va ser estudiada amb
atenció per complir les condicions de seguretat i de confort ascètic que
es considerava digne a l’època. En un principi havien d'acollir un únic pres
LGLVSRVDYDGHYjWHUUHQWDPDQVOOLWLXQDWDXODSOHJDEOHÀ[DGDDOPXU/HV
PHVXUHVLQWHULRUVGHPHWUHVG·DPSODGDSHUPHWUHVGHSURIXQGLWDW
GRQHQXQDVXSHUItFLH~WLOGHP2(OVRVWUHpVHQYROWDDPEXQDDOojULD
DOYROWDQWGHPHWUHV$TXHVWDYROWDHVUHFRO]DVREUHHOVPXUVGLYLVRULV
de cada cel·la, els quals, en un primer moment, van ser dissenyats per un
doble full amb càmera ventilada, però a la pràctica es van construir com
XQ VRO PXU GH  FP GH JUXL[ &DGD FHOøOD GLVSRVD G XQD ÀQHVWUD G·XQ
PHWUH G·DPSODGD SHU  PHWUHV G·DOojULD L XQD SHWLWD REHUWXUD GH 
cm x 10 cm per garantir la ventilació de la cel·la. Aquesta obertura es va
tapiar posteriorment.
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9DULDFLRQVTXHKDSDWLWO·HGLÀFLWDOOHUVDOOODUJGHODUHGDFFLyGHOSURMHFWH

/DGRFXPHQWDFLyUHÁHFWHL[PpVLPSOLFDFLyGH-RVHS'RPqQHFKL(VWDSj
HQHOGLVVHQ\JHQHUDOLW]DWGHOVGLIHUHQWVFRVVRVPHQWUHTXH6DOYDGRU9Lnyals va tenir més incidència en la resolució tècnica dels detalls interiors
i sobretot del disseny i la distribució de les cel·les i la circulació interna.

,QWHULRUGHO·HVSDLFHQWUDOSDQzSWLFDEDQVGHTXHHVEXLGpVHOIRUMDW

Construcció i tipologia
Cronologia

/·DQ\6DOYDGRU9LQ\DOVL-RVHS'RPqQHFKL(VWDSjYDQFRPHQoDUD
plantejar un primer avantprojecte que havia de servir de base per el nou
FHQWUHSHQLWHQFLDULEDUFHORQtQRYDVHUSHUzÀQVDOTXHO·DYDQWSURMHFWHGHVSUpVGHGLYHUVHVFRUUHFFLRQVHVYDHQWUHJDULDSURYDUGHÀQLWLvament.
(OGHMXQ\GHHVYDIHUO·DFWHRÀFLDOG·LQLFLG·REUHVDSURÀWDQWODFRQsecució de l’Exposició Universal de Barcelona per tal de donar projecció
internacional a l’esdeveniment.
L’any 1890, amb les obres ja inaugurades, es van fer una sèrie de modiÀFDFLRQVDOSURMHFWHODPpVQRWzULDGHOHVTXDOVYDVHUO·HOLPLQDFLyG·XQ
pis de les galeries del panòptic. El 1891, Domènech i Estapà fa una nova
YHUVLyGHOFRVG·DGPLQLVWUDFLy/HVREUHVG·DTXHVWFRVGHJXHUHQFRPHQoDU
doncs, durant l’any 1892, i van quedar, en qualsevol cas, enllestides abans
GHODLQDXJXUDFLyGHO·HGLÀFLO·DQ\
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3RVWHULRUPHQW D OD LQDXJXUDFLy HV YD IHU OD FRQVWUXFFLy GH O·HGLÀFL GH
ODSUHVyFRUUHFWLYDHOTXDODFWXDOPHQWDQRPHQHPHGLÀFL7DOOHUVTXHYD
quedar acabat l’any 1908, i que va canviar en gran manera el seu disseny
ÀQDOUHVSHFWHDO DYDQWSURMHFWHRULJLQDO7DOFRPHVSRWYHXUHDODLPDWJH
DTXHVWDFRQVWUXFFLyYDFRPHQoDUXQFRSHVYDQFRPSOHWDUODUHVWDG·HGLÀFDFLRQV

2EUDRULJLQDO
2EUDRULJLQDO
2EUHVDIHJLGHVDOOODUJGHOV;;

Al llarg de cent anys d’història la presó ha anat sofrint nombroses actuaciRQVTXHKDQVXSRVDWWDQWO·DGGLFLyGHQRXVFRVVRVHGLÀFDWVFRPODWUDQVformDFLyGHOVHGLÀFLVRULJLQDOV$TXHVWVFDQYLVRULJLQDWVSHUOHVGLIHUHQWV
necessitats de les polítiques penitenciàries, han desvirtuat la idea original
GHO·HGLÀFL

,PDWJHH[WHULRUGHVGHODFDQWRQDGD5RVVHOOy1LFDUDJXDHQFDUDVHQVHO·HGLÀFLWDOOHUV

Construcció i tipologia

Anàlisi de solucions ornamentals
(OVHGLÀFLVGH'RPqQHFKL(VWDSjUHSURGXHL[HQXQVHJXLWG·HVWUXFWXUHVL
elements formals molt característics i personals de la seva arquitectura,
que es repeteixen de manera constant i gairebé persistent en totes les
seves creacions arquitectòniques.
La presó Model, lluny de ser-ne una excepció, s’erigeix com un excel·lent
catàleg d’aquests llocs comuns de l’estapisme arquitectònic i decoratiu. En
aquest projecte hi emprà molts dels seus recursos formals més usuals i
TXHVyQSHUIHFWDPHQWLGHQWLÀFDEOHVHQDOWUHVHGLÀFLVGHODVHYDSURGXFFLy
molts d’ells catalogats i protegits patrimonialment.
&DOGHVWDFDUTXHPROWVG·DTXHVWVUHFXUVRVVLEpVyQIjFLOPHQWLGHQWLÀFDEOHVHQODVHYDXWLOLW]DFLyDODSUHVy0RGHOpVQRWzULDODVHYDVREULHWDWHQ
contrast amb els seus similars, molt més exuberants.
En són exemples:
HOSLQ\yFRUEDWGHO·HGLÀFL7DOOHUVHQUHODFLyDPEHOSLQ\yFRUEDWGHOD
FROXPQDWDGHOD)DFXOWDWGH0HGLFLQD
OHVSXQWHVGHGLDPDQWTXHRUQDPHQWHQOHVÀQHVWUHVGHO·HGLÀFLDGPLQLVWUDWLXGHOFDUUHUG (QWHQoDTXHV·DVVLPLOHQDOHVXWLOLW]DGHVDOD&DWDODQD
GH*DV
HOSHUÀOHVTXHL[DWDVFHQGHQWTXHFRURQDODF~SXODGHOSDQzSWLFHQUHODFLy
DPEHOPDWHL[SHUÀOGHOFRURQDPHQWGHOVSLODUVGHODIDoDQDGHO·DVLO6DQWD
/O~FLD
HOÀQHVWUDOSHQWDJHPLQDWGHO·jWLFGHOFRVG·DGPLQLVWUDFLyVLPLODUDOÀQHVWUDOGHOGHVDSDUHJXW3DODX6LPyQ
-el pinyó esglaonat de les testeres de les galeries similar també al pinyó
HVJODRQDWGHOSzUWLFGHO·2EVHUYDWRUL)DEUD
- així com molts altres exemples detallats en més profunditat a l’estudi
historicoarquitectònic elaborat per Veclus, el qual s’adjunta en els annexos, i a la tesi doctoral -RVp'RPHQHFK\(VWHSj (FOHFWLFLVPR DUTXLWHFWXUD\
PRGHUQLGDGGH6HUJLR)XHQWHV0LOj
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Construcció i tipologia

Característiques constructives de la presó
(OVUHFLQWHVJHQHUDOVGHVFULWVHVWDQIRUPDWVSHUPXUVGHPDoRQHULDLÀODGHVGHWRW[RGHJUXL[RVHQWUHHOVLHOVFHQWtPHWUHVHQODPDMRULD
dels casos, estucats per l’exterior i per l’interior.
6LHQVFLUFXPVFULYLPDO·HGLÀFLGHOSDQzSWLFGLUHPTXHO·HVWUXFWXUDPXUjULDFDUDFWHULW]DO·HGLÀFDFLyDPEODVRODH[FHSFLyGHOVLVWHPDGHFROXPQHVGHIRVDPLWMDQoDQWOHVTXDOVV·HVWLQWRODDPEDUFVGHJHORVLDUHDOLW]DWV
en forja, el tambor del cos central.
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$TXHVW FRV FHQWUDO GH IRUPD SROLJRQDO GH  FRVWDWV L TXjGUXSOH DOojria, disposa d’una planta baixa, constituïda pel perímetre murari extern i
una segona corona interior de 12 matxons de fàbrica, d’on arrenquen els
pilars de fosa que suporten el primer nivell de la coberta i continuen rePXQWDQWVHÀQVDOWDPERUGHOVHJRQ/HVFROXPQHVGLEXL[DGHVDOSURMHFWH
original, per la seva proporció i morfologia, podrien haver estat pensades
SHU VHU UHDOLW]DGHV HQ SHGUD GH PDQHUD TXH HQ XQD GHFLVLy SRVWHULRU
passaren a ser de fosa i, per tant, més esveltes. La forma cupular es consWUXHL[UHFRO]DQWXQHQYDQHWGHUDMRODERUGDVREUHVLVDUFVHQJHORVLDGH
IHUURTXHUHFRO]HQVREUHOHVGRW]HSLODVWUHVGHSDOHWHULDTXHSURORQJXHQ
les columnes de fosa.
(OVVLVEUDoRVTXHFRQÁXHL[HQHQHOFRVFHQWUDOGHOSDQzSWLFHVWDQIRUPDWV
SHU XQ HQWUDPDW GH SDUHWV SRUWDQWV IRUPDGHV SHOV PXUV GH IDoDQD HOV
PXUVGHOFRUUHGRUGHODJDOHULDSDUDOøOHOVDOVGHODIDoDQDH[WHULRULHOV
murs ortogonals a aquests, que estableixen les divisions entre les cel·les.
/·HGLÀFDFLyGHFDGDVFXQGHOVEUDoRVFRQVWDG·XQDSODQWDVRWHUUDQLDFFHVVLEOH HQ HO VHX SULPHU PzGXO TXH HV WUDQVIRUPD VRWD OD UHVWD GHO EUDo
HQXQDSODQWDVDQLWjULDG·DOojULDYDULDEOH3HUGDPXQWKLWUREHPOHVWUHV
plantes de cel·les a les quals s’accedeix a través d’uns balcons correguts,
UHFRO]DWVVREUHPqQVXOHVGHIRVDDODSULPHUDLVHJRQDSODQWHV$O·HVSDL
sota coberta s’aprecia la continuació dels murs divisoris entre cel·les i la
solució de biguetes d’acer i de voltes ceràmiques que componen la coberWDDGXHVDLJHVGHFDGDEUDo
/HV IDoDQHV H[WHULRUV VyQ GH PXUV GH PDoRQHULD DPE ÀODGHV GH PDy
immediatament a sota i a sobre de les obertures) de gruixos variables en
DOojULDHVWLPDWVHQWUHHOVLHOVFP7HQHQOHVSHUIRUDFLRQVPROWULWPDGHVLUHGXwGHVFRUUHVSRQHQWVDOHVÀQHVWUHVLYHQWLODFLRQVGHOHVFHOøOHV
,PDWJHGHO·LQWHULRUGHODSODQWDVRWDFREHUWD

Degut al material amb el qual està constituït és molt probable que no
estigui unit amb els murs transversals que són de separació entre cel·les.
/HVIDoDQHVLQWHULRUVGHOHVJDOHULHVVyQGHPXUVGHIjEULFDFHUjPLFDDPE
les perforacions ritmades corresponents a les portes de les cel·les. Tenen
un gruix constant en totes les plantes estimat en 30 cm, a excepció del
QLYHOOGHVRWDFREHUWDRQHVUHGXHL[DFP
Els murs entre cel·les es consideren massissos amb un gruix constant
GHFP DGLIHUqQFLDGHOSURMHFWHRULJLQDORQHUHQGRVIXOOVGHFP
amb una cambra ventilada) a excepció de l’espai sota coberta que es reGXHL[DFP(QDTXHVWjPELWV·DSUHFLDODFRQQH[LyGHOVPXUVGLYLVRULV
G·DPEGyVFRVWDWVGHOEUDoTXHGHÀQHL[XQDUFGHIjEULFDDSOHFGHOOLEUHL
actua així com a costelles. En estar construïts amb el mateix material que
OHV IDoDQHV LQWHULRUV pV SUREDEOH TXH O·DSDUHOODPHQW DPE DTXHVWHV VLJXL
O·DGHTXDW7DQWHOVSHUÀOVPHWjOøOLFVTXHDJXDQWHQODFREHUWDFRPOHVYROWHV
que componen els sostres de les cel·les, les quals és probable que estiguin
UHEOHUWHVG·DUJDPDVVDGHFDOoRIRUPLJySREUHHQPDVVDHVWDQUHFRO]DWV
sobre aquests murs.

3HOTXHIDDO·HGLÀFLDGPLQLVWUDWLXGHOFDUUHUG (QWHQoDV·REVHUYDXQSODQWHMDPHQWPROWFDUWHVLj6·RUJDQLW]DDOYROWDQWG·XQSDWLFODXVWUHUHFWDQJXODU
que és envoltat per una crugia única en els quatre costats, resolta a la manera clàssica amb biguetes d’acer i revoltons ceràmics. La primera corona
que dona al pati, a la planta baixa, està resolta amb potents columnes de
fosa, rítmicament ordenades, i amb voltes. El claustre de la planta baixa es
converteix en galeria a la planta superior, i s'amplia així les dimensions del
SDWL$TXHVWDRUJDQLW]DFLyHVWUXFWXUDOPXUjULDDPEFUXJLD~QLFDSHUPHW
XQDOWJUDXGHÁH[LELOLWDWGLVWULEXWLYD
La solució del sostre de la planta superior consisteix en unes voltes ceràmiques aparents, suportades per bigues metàl·liques molt poc dimensionades. Aquestes en realitat són el cordó inferior de les encavallades de
la coberta.
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/·HGLÀFL7DOOHUVHVSRWFRQVLGHUDUFRPGRVFRVVRVUHFWDQJXODUVEHQGLIHrenciats, amb un cos central que funciona com a connector.
(O FRV PpV DOODUJDW FRQVWD G·XQ HVSDL FHQWUDO HQ TXjGUXSOH DOojULD TXH
VHSDUDGXHV]RQHVDPEFHUWDVLPHWULDHQWUHVL(VUHVROWPLWMDQoDQWPXUV
perimetrals portants d’amplària de més de 30 cm, i en les tres plantes pis
GLVSRVDG·XQDVqULHGHPXUVSRUWDQWVRUWRJRQDOVDOHVIDoDQHVLGLIHUHQWV
a cada planta, que suporten unes voltes ceràmiques entre ells. A la planta
baixa tota aquesta sèrie de murs centrals s’estintolen sobre unes bigues
d’acer longitudinals que descansen sobre grups de sis pilars centrals de
fosa. Els nuclis de comunicació vertical, situats simètricament respecte a
O·HL[DMXGHQDHVWDELOLW]DUHOVFRVWDWVOODUJVGHOVPXUVGHIDoDQD(VSRWGLU
TXHODVHYDRUJDQLW]DFLyHVWUXFWXUDOpVFRPSOH[D
(OFRVPpVFXUWGHO·HGLÀFL7DOOHUVHVWjVLWXDWFHQWUDOPHQWDO·DQWHULRUVXEdividit en dues ales per un pas central, i disposa de murs perimetrals
portants de 30 cm de gruix. En planta baixa es disposen 8 pilars de fosa,
però en la planta superior aquests desapareixen per donar lloc a un gran
espai diàfan.
6HFFLyORQJLWXLQDOGHO·HGLÀFLWDOOHUVRQV·DSUHFLDODFRPSOH[LWDWHVWUXFWXUDOGHO·HGLÀFL

El context urbà

(YROXFLyGHOWHL[LWXUEjGHVGHOVHJOH;,;
(OFUHL[HPHQWGH%DUFHORQDDÀQDOVGHOVHJOH;,;YDVXSRVDUXQJUDQFDQYL
en la ciutat, en el qual l’Exposició Universal del 1888 va representar socialment el testimoni de la consolidació de Barcelona com a ciutat industrial.
(O%DUFHORQDWHQLDKDELWDQWVHOHQWHQLDLHO
DUULEDYDMDDOV
/·(L[DPSOHSURMHFWDWSHU&HUGjÀQVOODYRUVFRQVWUXwWTXDVLH[FOXVLYDPHQW
DPEHGLÀFLVUHVLGHQFLDOVHVGRWDHQDTXHVWDqSRFDG·HGLÀFLVLHVSDLVS~blics i altres elements representatius de la nova escala urbana que prolonguen el sentit d’aquells que ja anaven marcant els punts d’articulació
entre la ciutat vella —que no feia tant que havia substituït les muralles per
OHVURQGHV³LHOSODFLUFXPGDQWTXHO·(L[DPSOHFRPHQoDYDDRFXSDUOD
8QLYHUVLWDWLODVHYDSODoD  HO0HUFDWGH6DQW$QWRQL 
 HOPRQXPHQWD&RORP  O·$UFGH7ULRPI  HO3DODXGH
-XVWtFLD  HWF
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La presó es concep el 1882 situada al marge urbà del creixement de l’Ei[DPSOHQRHVÀQVDODPEO·DJUHJDFLyPXQLFLSDOGHOHV&RUWVLHO3OD
G·(QOODoRVGH-DXVVHO\GHOTXHDTXHVWHVSDLGHODFLXWDWVXSHUDUjOD
seva condició de marge urbà entre nuclis per esdevenir netament part del
centre urbà de Barcelona.

3OjQRO0DUWRUHOOHQWRUQVGHOD0RGHODOYROWDQWGHOVDQ\V

)LQVOODYRUVHOWjQGHPGHÀQLWSHOVFDUUHUV1XPjQFLD(QWHQoDUHEUjSHU
oportunitat, les grans peces urbanes, incòmodes respecte al desenvolupament urbà del centre de Barcelona i els nuclis de Sants i les Corts. Són,
entre d’altres, l’Escorxador municipal de Barcelona, les casernes militars
GHOFDUUHUGH1XPjQFLDODSODoDGHEUDXVLODSUHVy0RGHODOFDQWy%DUceloní, i les fàbriques de l’Espanya Industrial o l’estació de Sants al barri
KRPzQLP 'H WRWHV OD 0RGHO UHVWD DYXL FRP O·~OWLPD JUDQ SHoD XUEDQD
pendent de transformació.
/DSURJUHVVLYDGHQVLÀFDFLyGHODFLXWDWKDGHL[DWIRUDGHOFRQWH[WRULJLQDO
XQHGLÀFLTXHSHUGHÀQLFLyLQHFHVVLWDWQRHVSRWUHODFLRQDUDPEHOVHX
HQWRUQGHPDQHUDTXHTXHGDDL[tXQDSHoDDQzPDODGLQVHOWHL[LWXUEjGH
l’eixample, la qual exerceix actualment com una barrera per al seu entorn.
Aquest fet juntament amb la incompatibilitat de l’ús penitenciari amb l’ús
residencial han donat peu a demandes veïnals que reclamen el trasllat de
la presó i la substitució d’aquesta per espai verd i equipaments de barri.
(VWDWDFWXDOFRQWH[WGHQVLÀFDWDOYROWDQWGHOD0RGHO

El context urbà

El marc de futur: superilles i altres projectes
(O3ODJHQHUDOGHOYDGRQDUIRUPDDO·H[SHFWDWLYDYHwQDOGHL[DQWOHV
GXHV LOOHV FRP XQD UHVHUYD GH YHUG L G·HTXLSDPHQWV$ ÀQDOV GHOV DQ\V
YXLWDQWDHVGHÀQHL[DO·HQWRUQSURSHUGHOD0RGHOO·jUHDGHQRYDFHQWUDlitat del carrer de Tarragona, amb un increment de l’activitat terciària en
relació amb l’estació de Sants i el, aleshores nou, parc de l’Escorxador.
/·DQ\HVYDUHGDFWDUOD0RGLÀFDFLyGH3*0SHUDOHVWUHVSUHVRQV
7ULQLWDW9HOOD:DG5DVLOD0RGHO 3HUWDOGHIHUYLDEOHO·RSHUDFLyHQHOV
WUHVHPSODoDPHQWVLDPEO·REMHFWLXGHVHUXQPRWRUSHUDODUHJHQHUDFLy
GHOV WUHV HQWRUQV XUEDQV HV UHGLVWULEXHL[ O·DSURÀWDPHQW XUEDQtVWLF L HO
YHUG HQWUH HOV WUHV HPSODoDPHQWV eV HQ DTXHVW PRPHQW TXH D O·jPELW
ocupat per la presó Model s’incrementa el sostre d’activitat terciària i
HTXLSDPHQWLGLVPLQXHL[HOVzOGHVWLQDWDYHUG/·HTXLOLEULGH]RQHVLVLVWHmes queda garantit de manera global en els tres àmbits.

/DUHFRQYHUVLyGHO·DYLQJXGDGH5RPDHQXQJUDQSDUFXUEjpVXQGHOV
SURMHFWHVTXHSRGULDUHVXOWDUGHO·RUJDQLW]DFLyGHODFLXWDWHQVXSHULOOHVL
una de les oportunitats de tenir un espai verd i ple de vida al centre de la
ciutat. Es tracta d’un eix que connecta el centre de la ciutat amb l’estació
GH6DQWVÀQVDO +RVSLWDOHWSDVVDQWSHOVMDUGLQVGHO·(VSDQ\D,QGXVWULDOHO
passeig de Sant Antoni, i l’espai públic recuperat del calaix de Sants.
A l’entorn de la Model hi ha pendents diferents projectes de renovació
urbana com l’entorn de l’estació de Sants, amb l’ampliació de l’estació
i la transformació urbanística de l’entorn, que implicarà la restauració i
LQWHJUDFLyGHODSODoDGHOV3DwVRV&DWDODQVRO·HVSDLGH*HUPDQHWHVRQ
es preveu un altre centre d’equipaments i espai verd. A l’entorn proper hi
trobem altres peces que poden esdevenir clau en el futur de la ciutat com
són el Clínic i l’Escola Industrial.

El barri de l’Esquerra de l’Eixample és un barri dens, com la resta de teixit
de l’Eixample, però amb la peculiaritat que s'hi concentren grans equipaPHQWVGHFLXWDWLGHSDtVFRPVyQO·+RVSLWDO&OtQLFO·(VFROD,QGXVWULDOR
O·HVWDFLyGH6DQWV,HQFDQYLpVXQEDUULDPEXQDJUDQPDQFDQoDG·HTXLpaments de barri i de verd.
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Avui, a la manca de verd i la manca d’equipaments de proximitat del barri,
cal afegir-hi altres problemàtiques que té la ciutat en general, però que es
concentren de manera especial a l’Eixample i que cal corregir de manera urgent: els alts nivells de contaminació de l’aire, el soroll produït pel
trànsit, l’alta accidentalitat viària, l’efecte illa de calor, etc. Amb l’objectiu
GHUHYHUWLUDTXHVWVLQGLFDGRUVIHUODFLXWDWPpVKDELWDEOHLPpVHÀFLHQWHV
SURSRVDHQWUHG·DOWUHVSROtWLTXHVLDFWXDFLRQVO·RUJDQLW]DFLyGHODFLXWDW
en superilles.
6RWDO·DSDUHQWLVRWURSLDGHO·(L[DPSOHGHVWDFDO·HL[FtYLFGH5RVVHOOyTXH
UHOOLJDJUDQVHTXLSDPHQWVFRPHO&OtQLFLO·(VFROD,QGXVWULDOÀQVDDUULEDUD
l’estació de Sants, passant per espais verds com l’interior d’illa de Beatriu
de Pinós-Milany, els jardins de Montserrat i l’avinguda de Josep Tarradellas.
Amb l’aplicació del Programa Superilles, aquest podria ser un eix per paciÀFDULSRWHQFLDUDPEXQDLPSRUWDQWFRQQHFWLYLWDWWHUULWRULDOHQHOFRQWH[W
de vianants i de verd. L’altre eix clau és el doble eix format pels carrers
9LODPDUtL/ODQoD1LFDUDJXDTXHHVWDEOHL[ODUHODFLyDPEHOSDUFGH-RDQ
0LUyDWUDYpVGHOVMDUGLQVGH6DIRSDVVDQWSHUDYLQJXGDGH5RPD
6XSHULOOHV[DU[DEjVLFDVHJRQVHO3ODGH0RELOLWDW8UEDQD

®

JOSEP M. DE LLOBET
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Pla especial de protecció del patrimoni

0RGLÀFDFLyGHO3ODJHQHUDOPHWURSROLWj

&RQYHQLGHSUHVRQVGHO

Pla director del 2009
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3ODJHQHUDOPHWURSROLWjGHO

Pla especial de protecció de patrimoni del 2000

(O3ODJHQHUDOPHWURSROLWj 3*0 QRYDSUHYHXUHODFRQVHUYDFLyGHO’ediÀFLGRQDGDO·H[SHFWDWLYDGHOVHXWUDVOODWLYDRSWDUSHUTXDOLÀFDUHOVRODU
RFXSDWSHUODSUHVy0RGHOFRPDSDUFXUEj FODXD HQODVHYDPDMRUSDUW
i d’HTXLSDPHQWVGHQRYDFRQVWUXFFLy FODXD HQXQDFLQTXHQDSDUWGHOD
seva superfície aproximadament. Va prevaldre, dintre de la concepció del
3*0WHQLUPpVDSRUWDFLyGHVLVWHPHVS~EOLFVHQIRUPDGH]RQDYHUGD
per donar compliment als estàndards del Pla general per damunt de la
KLSzWHVLGHFRQVHUYDFLyGHO·HGLÀFDFLy

En paral·lel, es va redactar el Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i el Catàleg del districte 2 - Eixample. Aquest pla es va aprovar
GHÀQLWLYDPHQWHOGHPDLJGHLSXEOLFDUDO%23HOGHMXQ\GH
LYDDWRUJDUDODSUHVy0RGHOHOQLYHOOGHSURWHFFLy&WDPEpHVYD
À[DUTXHODLQWHUYHQFLyHQHOFRQMXQWGHO’actual presó seria objecte d’un
SODQWHMDPHQWJOREDOPLWMDQoDQWSODQHMDPHQWHVSHFtÀFTXHKDXULDGHWHQLU
en especial consideració:
- L’exigència de preservació del cos poligonal central, si és possible, els
elements i espais originals.
- El manteniment de les característiques tipològiques generals de les sis
JDOHULHVUDGLDOVHQHOVWHUPHVTXHGHWHUPLQLHOSODQHMDPHQWHVSHFtÀFSRGHQWQHPRGLÀFDUO LQWHULRUSHUTXqV DGDSWLDOVXVRVTXHV KLSXJXLQGHVtinar.
Com a conseqüència del Pla especial de protecció de patrimoni, l’Ajuntament de Barcelona va encarregar l'“Estudi de viabilitat per a la conserYDFLy L UHVWDXUDFLy GH HGLÀFL SDQzSWLF OOLXUDW HO VHWHPEUH GHO  (Q
aquest treball es va dur a terme un estudi històric, constructiu i estructural de l’HGLÀFLHVYDQGHWDOODUOHVUDRQVSHUDODVHYDFRQVHUYDFLyLHVYDQ
SURSRVDUGLYHUVHVHVWUDWqJLHVSHUDODVHYDUHXWLOLW]DFLy

En aquells moments, a l'efecte de titularitat, la propietat residia en la seva
totalitat en la Generalitat de Catalunya.
Posteriorment, i arran de l'aprovació, en data 20 d’DEULO GH  GH OD
0RFLy,9VREUHFRQVWUXFFLyGHQRXVHTXLSDPHQWVSHQLWHQFLDULVTXH
instava a la supressió dels centres penitenciaris existents a les ciutats, es
va constituir una comissió de treball per tal de fer efectiu el trasllat de les
tres presons existents a Barcelona. Com a resultat va sorgir el document
"Criteris, objectius i solucions generals de planejament en els terrenys
ocupats per les presons a Barcelona" i es va dur a terme la Consulta d’idees dels solars de les tres presons. Ambdós documents haurien de servir
GHEDVHSHUDODSRVWHULRU0RGLÀFDFLyGHO3ODJHQHUDO
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0RGLÀFDFLyGH3*0GHOVRODURFXSDWSHUOHVWUHVSUHVRQV
Un cop feta la Consulta d’idees dels solars de les tres presons, i desSUpVGHODUHGDFFLyGHO3ODHVSHFLDOGHOSDWULPRQLV·LQLFLDXQDPRGLÀFDFLy
GHO3ODJHQHUDOPHWURSROLWjTXHGHÀQHL[HOSODQHMDPHQWDFWXDOGHO·jPELW
$TXHVWDPRGLÀFDFLyWHQLDODYRFDFLyG·DMXVWDUHOSODQHMDPHQWWDQWDOVQRXV
criteris establerts per patrimoni com a l’evolució del context urbà i les
corresponents necessitats programàtiques i la cerca de més adequació
física entre el planejament i el lloc.
En el marc dels treballs per portar a la proposta de la MPGM, l’Ajuntament va dur a terme un concurs per a la redacció de l’estudi d’ordenació
dels solars de cadascuna de les tres presons, que va quedar resolt el
VHWHPEUHGHO)LQDOPHQWLFRPDFRQFOXVLyG·DTXHVWVLDOWUHVWUHEDOOV
HVYDDSURYDUHOGRFXPHQW0RGLÀFDFLRQVSXQWXDOVGHO3OD*HQHUDO0HWURSROLWjHQHOVWHUUHQ\VRFXSDWVSHUOHVSUHVRQVDSURYDWGHÀQLWLYDPHQW
el 30 d’octubre de 2001.
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$TXHVWDPRGLÀFDFLyUHVROLDHOVHTXLOLEULVXUEDQtVWLFVGHPDQHUDGLVFRQWtQXDLLQFRUSRUDYDDO·jPELWGHPRGLÀFDFLyOHVSUHVRQVGH:DG5DVL7ULQLtat, així com la inclusió de l’àmbit de planejament del 22@ costaner al Pla
HVSHFLDO GH UHIRUPD LQWHULRU 3(5,  /OXOO3XMDGHV/OHYDQW'LDJRQDO/OXOO
SHUVLWXDUO·HGLÀFDELOLWDWTXHDEDQVHVSUHYHLDVLWXDUH[FOXVLYDPHQWHQHOV
àmbits dels sòls de les presons. Aquest àmbit, avui no desenvolupat, consWLWXwDXQDQRYDÀWDHQHOGHVHQYROXSDPHQWGHOD'LDJRQDOHQFRQWLQXwWDW
DPEO·jPELWGHO)zUXPGHOHV&XOWXUHVTXHHVSURMHFWDYDSHUDO

$JUDQVWUHWVODPRGLÀFDFLySURSRVD
5HGXFFLyGHOD]RQDYHUGD D GHKHFWjUHHVDP², tenint en
compte que de manera discontínua incrementava els àmbits de les altres
SUHVRQVIHWTXHÀ[DODTXDQWLWDWGH]RQDYHUGDDFWXDO/·LQFUHPHQWWRWDO
DOVjPELWVGHSODQHMDPHQWUHSUHVHQWDYDHOSDVGHP²DP²
4XDOLÀFDYDFRPDHTXLSDPHQWHOFRVFHQWUDOGHOSDQzSWLFLOHVJDOHULHV
DGMDFHQWVDPEGXHVUHVHUYHVFRPSOHPHQWjULHVHQWUHOHVJDOHULHVL
LLQFUHPHQWDYDHOVzOG·HTXLSDPHQWVGHOVP²GHO3*0ÀQVDOV
m². Els sòls d’equipament es distribueixen en la previsió d’un equipament
MXGLFLDOGHP²LP² per equipaments locals, amb uns sostres
DSUR[LPDWVGHP²LP², respectivament.
,QWURGXwD XQD ]RQD  GH  Pò DPE XQD HGLÀFDELOLWDW Pj[LPD GH
PòGHVRVWUHWHUFLDULKRWHOHUVREUHODIDoDQDGHOFDUUHUGH1LFDUDJXDDPEODÀQDOLWDWGHSRWHQFLDUWDQWHOVXVRVWHUFLDULVGHO·HL[GHO·DYLQJXGDGH-RVHS7DUUDGHOODVFRPODFRQWLQXwWDWGHO·HL[1LFDUDJXD5HVSHFWH
DO·RUGHQDFLyGHOD]RQD

7LWXODULWDWGHOVzO
$MXQWDPHQWGH%DUFHORQD

*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D

&RQYHQLGHSUHVRQVGHO
A l'efecte de titularitat, la propietat del sòl es dividia entre la Generalitat,
TXHUHWHQLDPòG·HTXLSDPHQWSHUIXQFLRQVMXGLFLDOVDL[tFRPOD]RQD
TXDOLÀFDGDFRPDDPEO·DSURÀWDPHQWGHPòGHVRVWUHPHQWUH
TXHO·$MXQWDPHQWREWHQLDPòG·HTXLSDPHQWS~EOLFDL[tFRPODWLWXODULWDWGHOVPòGH]RQDYHUGD

$OMXOLROGHOO·$MXQWDPHQWGH%DUFHORQDLOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D
signen un conveni de col·laboració on s’acorda respecte a l’espai de la
Model:
/DFHVVLyGHODWLWXODULWDWGHOVPòGHVzOGHVWLQDWVDHTXLSDPHQWMXGLFLDO DPEXQDHVWLPDFLyGHPòGHVRVWUHHGLÀFDEOHG·HTXLSDPHQW 
a favor de l’Ajuntament.
/D SRVVLELOLWDW SHU SDUW GH OD *HQHUDOLWDW G·XWLOLW]DU DTXHVW VzO G·HTXLpament per situar unes dependències de Justícia de proximitat, satisfer
altres usos d’equipament públic compartit per les administracions de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, o destinar-ho a
usos d’habitatge dotacional.
5HSDUWLPHQWGHODFjUUHJDG·XUEDQLW]DFLyDOHQWUHO·$MXQWDPHQWGH
%DUFHORQDLO·DOWUHUHVXOWDQWVHUjXQDFjUUHJDGHO·DSURÀWDPHQWVLWXDWD
OD]RQDRQOD*HQHUDOLWDWpVWLWXODU
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7LWXODULWDWGHOVzO
$MXQWDPHQWGH%DUFHORQD

*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D

Pla director del 2009
5HVXOWDQWGHODPRGLÀFDFLyGHO3*0GHOGHO&RQYHQLGHOLHQ
previsió del trasllat de la presó, l’entitat municipal ProEixample encarrega
DOQRYHPEUHGHOO ´(VWXGLGHYLDELOLWDWG·XWLOLW]DFLyGHOVHGLÀFLVGHOD
presó Model de Barcelona”. En aquest treball s’estudia l’encaix d’una sèrie
d’equipaments pactats amb les entitats i el veïnat de l’entorn.
És a partir d’aquest estudi quan l’Ajuntament de Barcelona encarrega el
Pla director per a la transformació de la Model, el qual és presentat el
GHVHPEUHGHO$TXHVWWpSHUREMHFWLXÀ[DUXQDSULPHUDLGHDG·RUGHnació sobre el conjunt d’equipaments.
Els paràmetres generals d’ordenació seran els establerts a la MPGM, amb
la particularitat que tant el concurs com el Pla director faran l’ordenació
sobre el total de la superfície d’equipaments, propietat de l’Ajuntament
de Barcelona, sense intervenir en la franja destinada a terciari / hoteler
SURSLHWDWGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D 
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/DSURSRVWDG·RUGHQDFLyDJUDQVWUHWVPDQWpOD]RQDVREUHHOIURQWGHO
carrer de Nicaragua, sense entrar en detall sobre l’ordenació d'aquesta
DWqVTXHOD*HQHUDOLWDWPDQWpODWLWXODULWDWVREUHHOVVzOVTXDOLÀFDWVFRPD
6·DVVXPHL[O·HQGHUURFGHO·HGLÀFDFLyH[LVWHQWGHOFDUUHUGH1LFDUDJXD
6·HQGHUURFDO·HGLÀFLDGPLQLVWUDWLXVLWXDWVREUHODIDoDQDG·(QWHQoDSHUSUHVHUYDUO·HTXLOLEULHQWUHOD]RQDYHUGDLODVXSHUItFLHG·HTXLSDPHQWV
(OVHTXLSDPHQWVVHVLWXHQVREUHOHVJDOHULHVGHO·HGLÀFLSDQzSWLFLSHUGHQ
XQDGHOHVVLVJDOHULHVDPEODYROXQWDWGHVLJQLÀFDUXQDFFpVDOFRPSOH[
d’equipaments. El PAV3 queda situat entre les dues galeries llargues en
XQD VROXFLy HQFDL[DGD VRWHUUDGD GLQV G DTXHVWHV$SDUHL[ XQ QRX HGLÀFL
G·HTXLSDPHQWVVREUHODFDQWRQDGDGHOVFDUUHUV(QWHQoD5RVVHOOy La soluFLyWUDQVIRUPDWDQWODIDoDQDGHOHVJDOHULHVFRPO·LQWHULRUTXHHVIDPDVVtV
SHUDVVROLUODIXQFLRQDOLWDWVHQVHDIHFWDUHOFRVHGLÀFDW
/D]RQDYHUGDTXHGDFRQÀJXUDGDFRPXQSDUFFDSDODIDoDQDGHOFDUUHU
G (QWHQoDLXQDVqULHG·HVSDLVWULDQJXODUVDPEYRFDFLyGHSDUFVFRL[tDPE
OHVYRUHV/DSURSRVWDGHO3ODGLUHFWRUMDLQGLFDODGLÀFXOWDWHQO·HQFDL[GH
tots els elements del programa. De fet, aquest pla no compliria l’estàndard
GHOVP2GHYHUGGHODPRGLÀFDFLyGHO3ODJHQHUDOPHWURSROLWj

&RQYHQLGHSUHVRQVGHO
Els equipaments establerts són els següents:
&HQWUHG·HGXFDFLyLQIDQWLOLSULPjULDGHGXHVOtQLHV6XSDSUR[P2
(VFRODEUHVVROG·XQDOtQLD6XSDSUR[P2
5HVLGqQFLDDVVLVWLGDSHUDODJHQWJUDQ6XSDSUR[P2
&DVDOGHMRYHV6XSDSUR[P2
(TXLSDPHQWSROLHVSRUWLX6XSDSUR[P2
$SDUFDPHQWVRWHUUDWGHSODFHV6XSDSUR[P2
(TXLSDPHQWUHVLGHQFLDOLDVVLVWHQFLDO6XSDSUR[P2
(VSDLPHPRULDO6XSDSUR[P2

(O  G·RFWXEUH GH  OD *HQHUDOLWDW GH &DWDOXQ\D L O·$MXQWDPHQW GH
Barcelona van signar un protocol de col·laboració amb l’objectiu de transformar el mapa de centres penitenciaris de la ciutat de Barcelona. En
aquest protocol es va pactar el tancament progressiu del Centre PeniWHQFLDULG·+RPHVGH%DUFHORQDFRQHJXWFRPOD0RGHOGXUDQWHOSULPHU
VHPHVWUHGHOVHPSUHTXHHVGRQHVVLQOHVFRQGLFLRQVSHUUHXELFDU
els interns.
L’DFRUG VLJQDW ÀQDOPHQW HO  GH JHQHU GH  L UDWLÀFDW SHO &RQVHOO
3OHQDUL0XQLFLSDOHOGHJHQHUGHHQWUHO’Ajuntament de Barcelona
i el Govern de la Generalitat de Catalunya, desencalla el trasllat de la
0RGHOLHVFRQYHUWHL[HQHOSDVGHÀQLWLXSHUGRQDUUHVSRVWDDXQDOODUJD
reivindicació veïnal de recuperar per a l’ús ciutadà dos espais, la Trinitat
Vella i la Model.
Tal com estableix el document acordat, l’Ajuntament cedeix la propietat
GHGRVVRODUVDOD=RQD)UDQFDSHUTXqHO'HSDUWDPHQWGH-XVWtFLDGHOD
Generalitat es faci càrrec de la construcció de dos nous centres penitenciaris, un de règim obert i un altre de règim ordinari. Aquests dos nous
centres permetran el trasllat del centre de preventius de la Model i el
de règim obert de la Trinitat Vella. L’acord també inclou la signatura de la
reparcel·lació voluntària de la Trinitat Vella, entre les dues administracions.
$L[t GRQFV O·HGLÀFL pV SURSLHWDW PXQLFLSDO GHV GHO  GH GHVHPEUH GH
LYDVHULQVFULWDO5HJLVWUHGHODSURSLHWDWHOGHIHEUHUGH
SHUzOD*HQHUDOLWDWQRHOYDOOLXUDUGHÀQLWLYDPHQWDO·$MXQWDPHQWÀQVDO
GHVHPEUHGHO'XUDQWHOODJHVWLyGHO·HGLÀFLYDVHUUHVSRQVDbilitat de la Generalitat de Catalunya, la qual va cedir espais a l’Ajuntament
per als actes i les visites previstes.
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Amb el lliurament de l’HGLÀFLSHUSDUW
de la Generalitat a l’Ajuntament es va
produir el tret de sortida d’una nova
relació entre la Model i la ciutat.
El primer pas en aquesta nova etapa va
ser la redacció de la Mesura de govern
que establia les primeres directrius i
marcava els primers passos a seguir en
la transformació de l’antiga presó. La
Mesura pretenia, doncs, ser un punt de
partida en el nou diàleg entre la Model
i el seu entorn immediat que permetés
així alliberar un gran espai tancat que
viu d’esquena al veïnat i que és una barrera física.
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0HVXUDGHJRYHUQ

Mesura de govern

La regeneració de la Model dona a la ciutat una nova oportunitat per fer
barri, recosir urbanísticament i socialment tot un entorn que té grans
necessitats i, per tant, grans expectatives.

La vivència i la imatge de la Model ha perviscut en la ciutadania i fonamenta l’objectiu d’establir-hi un centre d’activitats destinades a la recerca, anàOLVLGLIXVLyLVRFLDOLW]DFLyGHOVPRYLPHQWVHPDQFLSDGRUVLGHUHVLVWqQFLDOD
història dels quals constitueix la memòria democràtica del país i la ciutat.

Aquesta idea transversal de diàleg impregna la visió de futur de la transformació i és l’eix central a l’hora de treballar-ne la concepció. Els diàlegs
dels diferents espais entre si i el seu entorn, entre el passat i el futur, diàleg
també entre els usos, que no són una suma de coses independents sinó
que hi treballen en coherència.
)RQDPHQWDWHQDTXHVWGLjOHJHQODFRPSOH[LWDWLODUHVSRQVDELOLWDWG’estar davant d’una oportunitat històrica de regeneració d’un entorn, com
poques vegades es pot presentar en una ciutat densa com Barcelona, la
proposta que feia la mesura era que la transformació de la Model girés a
l’entorn de tres grans pilars:
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El patrimoni i la memòria

Aquesta funció memorial ha estat una reclamació antiga d’entitats socials i
agrupacions vinculades al coneixement de la història i la transmissió de la
PHPzULDSRSXODUSHUzWDPEpXQUHFODPIHWSHUSURIHVVLRQDOVGHGLYHUVHV
branques del coneixement i vinculats al món acadèmic universitari.
La reconversió d’un centre penitenciari, o de detenció i reclusió, en espai
memorial actiu, de coneixement i difusió, té referents importants a Europa, Amèrica i Àfrica. És en aquesta tendència i moviment en què s’inscriu
el projecte de convertir un espai de l’antiga presó Model en un centre
d’interpretació de la repressió i els moviments socials, en què es programin exposicions, seminaris, cursos, conferències, i altres activitats culturals, i s’activi la recerca. Amb programació pròpia, programació fruit de la
iniciativa d’entitats, i en especial, les veïnals de l’entorn.
Si la presó Model va ser una indústria de transformació d’existències, la
Model Espai Memorial es projecta com una indústria de generació de coneixement i difusió cultural.
A més de la dimensió memorialística, a l’hora de pensar en usos futurs
cal tenir molt present la dimensió patrimonial. L’estructura panòptica de
l’HGLÀFLTXHYDQSURMHFWDU6DOYDGRU9LQ\DOVL-RVHS'RPqQHFKL(VWDSjVHJXLQWHOVFULWHULVGH%HQWKDPIDQGHOD0RGHOXQHGLÀFLGHJUDQVLQJXODULWDW
i interès patrimonial. De fet, el Pla especial de protecció del patrimoni
arquitectònic del 2000 en recull aquesta singularitat amb un nivell C de
protecció. Però protegir el patrimoni no només és preservar-lo, sinó també valorar-lo. En aquest sentit, la transformació de la Model ha de poder
preservar el valor patrimonial i destacar la singularitat de l’ediÀFLi assolir un clar equilibri entre el programa d’usos i el manteniment
de les característiques de l’HGLÀFLMDTXHDOD0RGHOPpVHQOOjGHOYDORU
SDWULPRQLDOHQXQDGLPHQVLyFXOWXUDOLDUWtVWLFDODVHYDRUJDQLW]DFLyItVLFD
explica i ve determinada per una època històrica dels grans equipaments
civils de la ciutat, una ciutat de nova creació i amb vocació metropolitana.

Mesura de govern

Mesura de govern

La transformació de la Model és una oportunitat única per dotar de
YHUGXQHQWRUQWDQGHQVLÀFDW i mancat de verd com l’Eixample. Avui,
en un context de problemes greus de contaminació, de necessitat d’espais
públics que fomentin una vida sana i saludable, el millor que es pot oferir
a la ciutat és més espai verd. Com a ciutat es treballa amb l’KRULW]yGH
GLVSRVDUGHKHFWjUHHVPpVGHYHUGO’any 2030. És un objectiu ambiFLyVLDOKRUDUHDOLW]DEOHSHUzTXHUHTXHUHL[TXHHQWRWVHOVSURFHVVRVGH
transformació i regeneració urbana es tingui present.

La ciutat té un repte central amb l’habitatge. El Pla de l’habitatge en
GXXDWHUPHXQDGLDJQRVLHVSHFtÀFDLPDUFDKRULW]RQVFODUVTXHSDVVHQHQ
JUDQPHVXUDSHUDSURÀWDUWRWHVOHVRSRUWXQLWDWVH[LVWHQWVSHULQFUHPHQtar el parc d’habitatge públic a la ciutat. D’altra banda, un efecte no volgut
però comprovat dels espais on s’DFWXDHQODUHJHQHUDFLyLUHXUEDQLW]DFLy
és l’LQFUHPHQW GH SUHXV GHOV KDELWDWJHV TXH HV SRGHQ EHQHÀFLDU GH OD
millora de l’entorn. A més a més, a l’Eixample, la manca d’habitatge públic
és importantíssima perquè està clarament infradotat d’aquesta tipologia.

Un nou espai lliure, verd, amb entitat pròpia, serà un nou pulmó per a
l’Eixample. Un espai de gaudi, de veïnatge, d’activitat cívica i social que
guanyarà la ciutat. El Pla general metropolità situa el verd que cal dotar a
la zona de 14.000 m2. Aquest és l’objectiu que cal mantenir perquè és
una dotació important superior a una illa de l’Eixample.

Tots aquest elements fan que sigui imprescindible tenir present la necessitat de construir habitatge públic assequible en aquest entorn. És per
DTXHVWPRWLXTXHDODPHVXUDGHJRYHUQGHOV·REUHO·RSFLyGHIHU
un canvi en el planejament vigent, passant 18.000 m2 de sostre de
terciari-hoteler a aproximadament 12.000 m2 d’habitatge, fet que
SHUPHWULD FRQVWUXLU DSUR[LPDGDPHQW  habitatges públics de lloguer
assequible en un entorn molt necessitat d’aquesta oferta.

El verd i l’espai públic

Els equipaments i l’habitatge

8QD DOWUD PDQFDQoD LPSRUWDQW G’aquest entorn de l’Eixample és la disponibilitat de sòl d’equipaments per dotar els barris dels equipaments
de proximitat necessaris. En aquest sentit, la transformació de la Model
pVXQDRSRUWXQLWDW1RHQYDDODFDQWRQDGDGHOFDUUHUGHO5RVVHOOyDPE
el d’(QWHQoD MD V’hi ha ubicat de manera provisional una escola pública,
llargament demanada pel veïnat.
Ara bé, durant el procés d’elaboració del Pla director del 2009, es va dur
DWHUPHXQDWDVFDLPSRUWDQWDPESDUWLFLSDFLyYHwQDOSHUDQDOLW]DUQHFHVsitats d’HTXLSDPHQWVLSRVVLELOLWDWVSHUXELFDUORV'HVGHOÀQVDYXL
la ciutat ha canviat i és possible que calgui revisar aquelles conclusions
SHUDFWXDOLW]DUOHVDOHVQHFHVVLWDWVSUHVHQWV$L[tGRQFVel punt d'inici
UHVSHFWHDOVHTXLSDPHQWVpVSDUWLUGHODOOLVWDIHWDHOLDFtualitzar-la a les necessitats actuals.
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Mecanismes i assajos d’encaix de programa

PROCÉS PARTICIPATIU

El present capítol reuneix un extracte d’alguns dels estudis elaborats, així
com els criteris municipals en els temes tractats.
Tots ells van ser presentats i debatuts
a les diferents sessions del procés participatiu.
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*UDXGHFRQVHUYDELOLWDWLDGDSWDELOLWDW
Alt

0LJ

%DL[

Amb més de cent anys d’història, la presó Model ha sofert nombroses
DFWXDFLRQVTXHKDQVXSRVDWWDQWO·DGGLFLyGHQRXVFRVVRVHGLÀFDWVDOVHX
LQWHULRUFRPODWUDQVIRUPDFLyLIXQFLRQDOLWDWGHOVHGLÀFLVRULJLQDOVFRQVtruïts entre el 1888 i el 1908. És per això que l'equip de Veclus, SL, ha
elaborat l’estudi de cadascuna de les construccions del centre per tal de
IHUXQDSULPHUDDSUR[LPDFLyGHODVHYDHQWLWDWDUTXLWHFWzQLFD YHJHXQHHO
GRFXPHQWFRPSOHWDOVDQQH[RV $TXHVWDV·KDWUDGXwWHQXQDFODVVLÀFDFLy
GHOVHGLÀFLVHQWUHVJUDQVJUXSVHQIXQFLyGHOVHXJUDXGHFRQVHUYDELOLWDW
i adaptabilitat.
El primer grup assenyala els espais que tenen millors condicions per ser
conservats, tant pel seu alt valor patrimonial com per la seva capacitat
G·DGPHWUHQRXVXVRV$TXHVWVHVSDLVVyQO·HGLÀFLDGPLQLVWUDWLXG·(QWHQoD
O·HGLÀFLGHOYHOOJHULjWULFO·HVSDLFHQWUDOGHOSDQzSWLFLHOVGRVYROXPVGH
O·HGLÀFL7DOOHUV

(OJUXSVHJHQWUHVSRQDOHVHGLÀFDFLRQVTXHMDVLJXLSHUODTXDOLWDWGHOV
VHXVHVSDLVRVREUHWRWSHUODGLÀFXOWDWG·HQFDELUQRXVXVRVKDXULHQGH
disposar d’un nivell de conservació que no caldria que fos majoritari ni
total, i que implicaria una important transformació dels elements per
DGDSWDUORVDOHVQRYHVQHFHVVLWDWV5HVSRQHQEjVLFDPHQWDDTXHVWWLSXV
les sis galeries així com el cos logístic i de servei que inclou els espais de
la infermeria, comunicacions o el cos d’accés als jutges i advocats.
)LQDOPHQW HQ XQ WHUFHU JUXS V·LQFORXHQ HOV HOHPHQWV R FRQVWUXFFLRQV
d’entitat patrimonial molt menor, amb possibilitats d’enderrocament. S’inclouen totes les obres de poc pes projectual i de cronologia contemporània. Altrament, també s’han inclòs els murs i les garites del camí de ronda
de la presó, per bé que es pot mantenir algun testimoni com a memòria
GHOSDVVDWGHOHVHGLÀFDFLRQV
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Patrimoni i memòria

Anàlisi d’altres processos de transformació de panòptics
6·KDIHWXQUHFXOOGHVHW]HFDVRVGHWUDQVIRUPDFLRQVGHSDQzSWLFVWDQWHQHO
context europeu com americà, assimilables a la presó Model de Barcelona.
/·REMHFWLXGHO·HVWXGLpVDQDOLW]DUO·RSHUDWLYDGHWUDQVIRUPDFLyLHOVSURJUDPHVLQFRUSRUDWVDL[tFRPYDORUDUO·HVIRUoDUTXLWHFWzQLFLOHVWUDQVIRUPDFLRQVGHULYDGHVDOVFRVVRVHGLÀFDWV$TXHVWHVWXGLO KDHODERUDW-3$0$UFKLtecure & Urban Design, i el seu contingut complet es troba en els annexos.
(QWRWVHOVH[HPSOHVDQDOLW]DWVODFDVXtVWLFDpVFRPXQD$PHVXUDTXHHO
creixement urbà assimila aquests complexos de posició inicialment perifèULFDDSDUHL[HOGHEDWUHVSHFWHDODVHYDLQFRUSRUDFLyXUEDQDLHOEDODQoHQtre el seu valor memorial i col·lectiu i l’oportunitat urbana que representa.
$TXHVWVFDVRVHVFODVVLÀTXHQHQTXDWUHHVFHQDULVVHJRQVHOPHFDQLVPHGH
transformació aplicat.
- Escenaris de màxima preservació
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$TXHOOV TXH KDQ RSWDW SHU OD SUHVHUYDFLy GHO YROXP HGLÀFDW HQ XQ DFWH
de valoració del conjunt històric i han optat pel reciclatge de la seva arTXLWHFWXUD VRYLQW D WUDYpV GH O·RSRUWXQLWDW TXH SUHVHQWD XQD HGLÀFDFLy
de mides singulars envers un teixit més compacte. Transformats sovint a
través de programes que ocupen la totalitat del conjunt, per preservar la
unitat arquitectònica, les adaptacions funcionals han portat normalment a
ODUHFRQVWUXFFLyGHIDoDQHVIRUMDWVLHVWUXFWXUDLQWHUQDLKDQSDWLWVRYLQWOD
pèrdua de la qualitat panòptica del conjunt que motivava la transformació.
- Escenaris de transformació com a procés
De vegades la transformació d’un complex panòptic no s’imagina com
un programa únic sinó a través d’un procés d’ocupació on la ciutadania
V DSURSLD SURJUHVVLYDPHQW HO FRPSOH[ HGLÀFDW 6yQ WUDQVIRUPDFLRQV TXH
per raons d’economia, mitjans o qüestió de titularitat comprometen tota
ODWUDQVIRUPDFLyLRSRUWXQLWDWHQTXqHVUHVHUYHQHVSDLVDOFRQMXQWHGLÀFDW
obrint la possibilitat d’incorporar usos futurs. Aquestes intervencions es
UHDOLW]HQFRQGLFLRQDQWHOVHVSDLVLQWHULRUV VHJXUHWDWG·LQFHQGLVHVWDELOLWDW
GHOFRQMXQWHGLÀFDWLDGHTXDFLySDUFLDOGHOVHVSDLV LSHUPHWHQWODLQFRUporació progressiva d’activitats. Són programes associats normalment a la
FUHDFLyFXOWXUDOWDQWSHUSDUWG·HQWLWDWVS~EOLTXHV PXVHwW]DFLyHVFROHVGH
GLVVHQ\ FRPSULYDGHV IjEULTXHVGHFUHDFLyLSURGXFFLyDUWtVWLFD 

(VFHQDULVGHGHQVLÀFDFLy
/D SRVLFLy GH O·HPSODoDPHQW HQ VzO XUEj VRYLQW SUHVHQWD O·RSRUWXQLWDW
d’incorporar un programa més gran en un conjunt urbà dens i complet,
VLJXLGHPDQHUD~QLFDRFRPDSURJUDPHVFRPELQDWVVRYLQWGHQVLÀFDQW
HOVXEVROLHOVHVSDLVEXLWVHQWUHOHVHGLÀFDFLRQV$TXHVWSURFpVGHGHQVLÀFDFLyDVVRFLDODWUDQVIRUPDFLyXUEDQtVWLFDDODJHQHUDFLyGHVG·XQJUDQ
FRPSOH[ XUEj ÀQV D OD SRVVLELOLWDW G·HVGHYHQLU XQ VLVWHPD XUEj R SHoD
urbana autònoma.
- Escenaris de preservació parcial o demolició
Altres vegades, la situació i el context urbà dens i saturat fan de la posició
i mida de la presó l’oportunitat per generar un nou espai urbà, de caràcter
lliure i lúdic. La transformació en parc de la presó de Moabit a Berlín o
/D5DQLOODD6HYLOODH[HPSOLÀFDDPEGLIHUHQWIRUWXQDODSUHVHUYDFLyGHOD
memòria projectada com a directriu de l’espai lliure i la seva associació a
OHVIRUPHVG·XUEDQLW]DFLy
La preservació del cos panòptic central a la reconversió de la Presó CorUHFFLRQDOGH%DGDMR]FRPDFRVPXVHtVWLFFRQYHUWLQWODUHVWDGHOFRPSOH[
en l’espai lliure adjacent, explica la possibilitat d’assolir una solució intermèdia.
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Verd i espai públic

Anàlisi del verd urbà de la ciutat
Barcelona és una de les ciutats d’Europa amb més densitat
i compacitat però envoltada de natura per la presència de
Collserola, el seu litoral i els rius Besòs i Llobregat que la
voregen. En el seu interior hi trobem Montjuïc i els Tres
Turons com a peces fonamentals de la seva infraestructura
verda i els parcs urbans de diferent tipologia. A més, com a
ciutat té la gran contribució de l’arbrat viari que acaba sent
vital en molts dels carrers i places, i que sovint relliga l’espai
S~EOLFDPEOHV]RQHVYHUGHV$TXHVWpVHOPRVDLFTXHFRQÀgura la situació actual de la infraestructura verda a la ciutat.
6HQVGXEWHFDOPpVYHUGD%DUFHORQDLKLKD]RQHVRQHO
verd ha de ser prioritari en les actuacions de repensar la
ciutat perquè sigui més resilient i pugui afrontar millor els
reptes del canvi climàtic, tot augmentant la salut de la ciutadania i generant espais de més equitat social.
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Ara bé, la ciutat està pràcticament consolidada, el marge
SHUFUpL[HUpVOLPLWDWLPROWFRQFUHWGHJXWDODPDQFDQoD
GHVzOXUEDQLW]DEOH(QDOWUHVSDUDXOHVODJHQHUDFLyGHQRXV
espais verds de gran magnitud només és possible transforPDQW]RQHVTXHMDKDQHVWDWFRQVWUXwGHVVREUHLQIUDHVWUXFtures existents o recuperant espais ara dedicats a altres
XVRV3HUDTXHVWPRWLXTXDOVHYROSHoDXUEDQDHQWUDQVIRUmació és una oportunitat per guanyar espai verd de qualitat
i anar cap a un model de ciutat més equilibrat. És el cas de
la transformació de la presó Model.
Avui, el barri de l’Esquerra de l’Eixample té una densitat de
KDELWDQWVSHUKHFWjUHDPROWSHUVREUHGHODGHQVLWDW
GH%DUFHORQDTXHpVGHKDEKD3RGUtHPSHQVDUTXH
és una xifra lògica si tenim en compte que és una mitjana
que inclou els espais verds com Collserola o Montjuïc. Però
si mirem la densitat neta, és a dir, el nombre d’habitants
per hectàrea dedicada a ús residencial, la densitat es manté
molt per sobre: a l’Esquerra de l’Eixample hi ha una densitat
neta de 891 hab./ha, davant de la mitjana de Barcelona de
KDEKD
=RQHVYHUGHVSDUFVSODFHVLHVSDLVSHDWRQDOV

Verd i espai públic

Anàlisi del verd urbà de la ciutat
El verd urbà s’ha convertit en un element indispensable per
garantir l’habitabilitat de les ciutats i millorar-ne la qualitat de vida. Genera espais agradables per a l’oci i el lleure,
SHUDODUHÁH[LyLHOGHVFDQVSHUDODVDOXWLO·H[HUFLFLItVLF
millora el paisatge urbà, fomenta les relacions socials, crea
HVSDLVG·LGHQWLWDWSHUPHWODUHDOLW]DFLyG·HVGHYHQLPHQWVFRmunitaris i de voluntariat, incentiva l’educació ambiental i
determinades activitats artístiques. També ofereix hàbitats
per a la fauna, té un paper important en la regulació tèrmica
i hídrica dels entorns urbans, regula la presència de contaPLQDQWV D O·DLUH HQWUH G·DOWUHV IXQFLRQV TXH HQ GHÀQLWLYD
augmenten el benestar de la població: són els anomenats
VHUYHLVHFRVLVWqPLFV.
(QHOVSDUFVXUEDQVDGLIHUqQFLDGHOHV]RQHVQDWXUDOVHOV
VHUYHLV FXOWXUDOV FRP HO SDVVHLJ OHV DFWLYLWDWV HVSRUWLYHV
o els jocs dels nens) adquireixen més importància. És per
això que en entorns urbans anomenen els serveis ecosistèmics com serveis socioambientals, per tal d’integrar en el
concepte tant els serveis socials o culturals com els serveis
ambientals. En les ciutats denses com Barcelona, els espais
verds urbans són les principals àrees que proveeixen de
serveis socioambientals.
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Cal destacar la contribució a la salut física i mental, ja que la
proximitat a espais verds no només fa augmentar l’activitat
física de la població sinó que també té un efecte positiu en
la disminució de l’estrès, la millora o atenuació de procesVRVGHGHSUHVVLyO·HVFXUoDPHQWGHOVWHPSVGHUHFXSHUDFLy
de diverses malalties, entre altres efectes. A més, augmenta
la interacció amb la comunitat en ser llocs de trobada i de
UHODFLySHUWDQWIRPHQWDODFRKHVLyVRFLDO
7HQLQWHQFRPSWHWRWVDTXHVWVEHQHÀFLVFDOJDUDQWLUTXHOD
ciutat tingui un verd d’equitat, garantint la proximitat, que
aquest estigui connectat, intentar preservar i potenciar al
màxim els verds d’una certa dimensió, i tenir en compte
que forma part d’una infraestructura metropolitana.
6XSHUItFLHGHYHUGXUEjSHUKDELWDQWVSHUEDUUL
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3ULQFLSDOVHL[RVLHVSDLVYHUGV

Verd i espai públic

Verd compacte i verd fragmentat
6L V·DQDOLW]HQ HOV PHWUHV TXDGUDWV G·HVSDL UHODWLXV DOV DFWXDOV SDWLV GH OD
SUHVyOOLXUHVGHWRWHVOHVHGLÀFDFLRQVDIHJLGHVSRVWHULRUPHQWODVXSHUItFLH
pV VXSHULRU D  PHWUHV TXDGUDWV OOHXJHUDPHQW SHU VREUH GHO TXH
preveu el planejament vigent. D'altra banda, la superfície que resultaria
G·DFXPXODUWRWHOYHUG  TXHPDUFDHOSODQHMDPHQWYLJHQWGRQDULDFRP
a resultat una superfície superior a una illa de l’Eixample. Per tant, ens
WUREHPDPEODSRVVLELOLWDWGHFRQVWLWXLUXQDSHoDGHYHUGDPEXQDHQWLWDW
de parc urbà.
En el cas d’un verd fragmentat, tot i que la superfície de verd és superior,
ODSHUFHSFLyG·DTXHVWpVPHQRUGHJXWDOJUDXGHIUDFFLRQDPHQWLDODGLÀcultat de generar relacions clares entre les diferents peces. En canvi, si es
potencia que sigui un verd compacte, es pot aconseguir que tingui certa
dimensió, molt escàs a la ciutat de Barcelona. A la Model hi podríem trobar un verd que tingui les característiques de tots els tipus de verd, i així
obtenir tant un parc urbà com espais coixí respecte a la trama existent.
Tenint clar que l’espai verd principal de la Model ha de ser un parc urbà,
compacte i amb entitat pròpia, apareix també el debat sobre la seva colORFDFLy(QIXQFLyGHODVHYDXELFDFLyGLQVODSHoDSRWUHIRUoDUOHVFRQQHxions locals, amb altres verds, com amb el parc de l’Escorxador a través
de l’eix de Vilamarí, o amb el verd de l’Escola Industrial a través de l’eix de
5RVVHOOyDPpVGHIRUPDUSDUWG·XQFRUUHGRUYHUGDHVFDODPHWURSROLWDQD
a mig camí entre Montjuïc i Collserola, passant pel parc del Turó Park.

(VSDLVH[WHULRUVHGLÀFDFLRQVDX[LOLDUVPò

Si el verd està ubicat sobre l’eix de Nicaragua, s’amplia amb aquest carrer
SDFLÀFDWLHVJHQHUDXQDFRQWLQXwWDWHQWUHHOSDUFGH-RDQ0LUyHOVMDUGLQV
de Safo, el nou parc de la Model i els jardins de Màlaga. Si el verd, en
FDQYLHVWjXELFDWVREUHO·HL[GH5RVVHOOyV·DPSOLDDTXHVWFDUUHUSDFLÀFDW
i es genera una continuïtat entre el nou parc de la Model, els jardins de
Montserrat, l’Escola Industrial i el passatge de Batlló, acabant aquest a
O·+RVSLWDO&OtQLF
6LHVWjXELFDWVREUH(QWHQoDQRHVYLQFXODDXQHL[SDFLÀFDWLWpSRFDUHODció amb el seu entorn immediat, tot i que per sobre de l’avinguda de Josep
7DUUDGHOODVVtTXHSRWKDYHUKLUHODFLyDPEODSODoDGH&DEDLHOVMDUGLQVGH
Joan Altisent. Si els espais de les galeries es vinculen amb el verd, apareixen
noves relacions en diagonal, creuant el recinte i vinculant així eixos contraposats. Apareix també una nova relació a través del carrer de Vilamarí.

PòGHYHUGpVPpVTXHXQDLOODGHO·HL[DPSOH
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Equipaments i habitatge

%DODQoGHOHVQHFHVVLWDWVG·HTXLSDPHQWV
6·KDHODERUDWXQHVWXGLTXHLGHQWLÀFDODWUDPDDFWXDOG·HTXLSDPHQWVLHO
seu ús en relació amb la població resident a l’entorn i a la projecció de
població dels barris propers a deu anys vista. Aquest estudi té per objectiu
IHUXQEDODQoREMHFWLXGHOHVQHFHVVLWDWVG·HTXLSDPHQWVFRPDEDVHSHUD
ODSODQLÀFDFLyHQO·DFWXDOFRQWH[WG·LQWHUYHQFLyGHOD0RGHO(OWUHEDOOO KD
UHDOLW]DW$FWLYD3URVSHFWLHOGRFXPHQWFRPSOHWpVDO·DQQH[
L’objectiu és disposar d’elements que donin suport a la presa de decisions
HQ DFWXDFLRQVVREUH OD SODQLÀFDFLy L SURJUDPDFLyG·HTXLSDPHQWVSHU WDO
que s’ajustin als estàndards i normatives de referència i donin resposta
satisfactòria a les necessitats de la població resident.
Les conclusions es mostren en el quadre següent, el qual crea una visió de
FRQMXQWGHWRWVHOVjPELWVG·HTXLSDPHQWLHOVGqÀFLWVH[LVWHQWV3HUFDGD
àmbit es detallen les mancances detectades i s’estableix una prioritat. Els
FULWHULVXWLOLW]DWVSHUGHÀQLUHOVQLYHOOVGHSULRULWDWVyQHOVVHJHQWV
Prioritat 1 – Els equipaments que són serveis bàsics i de competència
REOLJDWzULDLGHOVTXDOVQRHVGLVSRVDDOD]RQDG·DQjOLVL
54

3ULRULWDW²(OVHTXLSDPHQWVUHODFLRQDWVDPEHOVGqÀFLWVTXHSUHVHQWD
OD]RQDDQDOLW]DGDTXHQRVyQVHUYHLVEjVLFV
Prioritat 3 – Els equipaments que no presten serveis bàsics i que no
són de competència obligatòria però que poden contribuir a completar la
xarxa d’equipaments a escala de ciutat.

55

Equipaments i habitatge

Mecanismes i assajos d’encaix de programa
3HUWDOG·DYDOXDUODFDSDFLWDWGHFDGDHGLÀFLG·DOEHUJDUHOVGLIHUHQWVSURgrames, es pren de referència l’"Estudi d’implementació de programa" reDOLW]DWSHUO·HTXLS-3$0$UFKLWHFXUH 8UEDQ'HVLJQ(QDTXHVWHVWXGLHV
fan hipòtesis d’encaixos de diferents programes per veure'n l’impacte en
l’estructura, el planejament i la conservació patrimonial que això suposa
en cada cas.
A continuació s’exposen diferents casuístiques, centrades en la transforPDFLyGHOVSULQFLSDOVHGLÀFLVLHQHOVSURJUDPHVDPEPpVUHTXHULPHQWV
HVSHFtÀFVLPpVYROXPGHVRVWUH6yQHOVVHJHQWV
+DELWDWJH(GLÀFL7DOOHUV F1LFDUDJXD
+DELWDWJH(GLÀFLDGPLQLVWUDFLy F(QWHQoD
+DELWDWJH*DOHULHVHGLÀFLSDQzSWLF
(TXLSDPHQWHGXFDWLX(GLÀFL7DOOHUV F1LFDUDJXD
(TXLSDPHQWHGXFDWLX*DOHULHVHGLÀFLSDQzSWLF
Equipament esportiu - Possibles ubicacions a l’àmbit del recinte
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+DELWDWJH²(GLÀFLGHOV7DOOHUV F1LFDUDJXD 
El manteniment de la volumetria actual per suportar usos d’habitatge reTXHUHL[XQFRQVXPGH]RQDGHPòGHVzOLSRWVLWXDUXQPj[LPGH
PòG·KDELWDWJHTXHHVWUDGXHL[HQXQPj[LPGHKDELWDWJHVDWHVD
la tipologia longitudinal i la distribució de les plantes. El cos es resoldria
amb passeres exteriors.
D'altra banda, aquest cos podria mantenir la volumetria existent i remunWDUVHÀQVDDVVROLUO·DOojULDUHJXODGRUDGHO·(L[DPSOHPRPIHW
TXHSRGULDPDWHULDOLW]DUXQD3E PHWUHVHQWUHIRUMDWVLSODQWDEDL[D
G·DOojULDVXSHULRU 0DQWHQLQWOD]RQDGHPòDMXVWDQWHOVIRUMDWVGHO
FRVSRVWHULRUV·DFRQVHJXLULDPDWHULDOLW]DUXQDHGLÀFDELOLWDWGHPò
que es traduirien per les circulacions en 120 habitatges raonables i un
Pj[LPGHKDELWDWJHVVLHVSURGXHL[FRPELQDWzULDWLSROzJLFD
$TXHVWHVFRQÀJXUDFLRQVWHQGHL[HQDHVWDEOLUXQIURQWFRPSDFWHLRUGHQDW
HQYHUVODIDoDQDGHOFDUUHUGH1LFDUDJXD

Equipaments i habitatge

Mecanismes i assajos d’encaix de programa
+DELWDWJH²(GLÀFLG·DGPLQLVWUDFLy F(QWHQoD
/·DFWXDOHGLÀFLDGPLQLVWUDWLXGHOFDUUHUG (QWHQoDSHUIRUPDWLSROzJLFDL
GLPHQVLRQDWGHOHVFUXJLHVLQWHULRUVpVIRUoDDGLHQWSHUDXVRVUHVLGHQFLals, i és potencialment assimilable a usos d’habitatge, habitatge dotacional
o residencia de gent gran.
/D UHFRQYHUVLy GHO YROXP UHTXHUHL[ XQ FRQVXP GH VzO GH  Pò L
SRWGHVSOHJDUGHPDQHUDKjELOPòHQKDELWDWJHVDOVWUHVQLYHOOV
H[LVWHQWV Pj[LPG·DFRUGDPEHO3*0 LVLWXDUPòG·DFWLYLWDWV
en planta baixa.
$TXHVWYROXPSRGULDUHPXQWDUVHÀQVDDVVROLUO·DOojULDUHJXODGRUDFDUDFWHUtVWLFDGHO·(L[DPSOHIHWTXHOLSHUPHWULDPDWHULDOLW]DUDPEHOVPDWHL[RV
SDUjPHWUHVGHFRQVXPGHVzOPòG·HGLÀFDELOLWDWUHVLGHQFLDOLUHSUHVHQWDUÀQVDXQPj[LPGHKDELWDWJHVLPòG·DFWLYLWDWV
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Equipaments i habitatge

Mecanismes i assajos d’encaix de programa
+DELWDWJH²*DOHULHVHGLÀFLSDQzSWLF
/DWUDQVIRUPDFLyGHO·HGLÀFLSDQzSWLFHQKDELWDWJHSUHQFRPDHOHPHQW
central el manteniment de la secció amb les galeries per preservar l’efecte
panòptic sobre el cos central. S’estableixen hipòtesis de transformació de
les galeries, on s’amplia progressivament respecte als laterals per afavorir
l’obtenció d’habitatges més qualitatius, preservant les característiques del
model tipològic del panòptic.
Les hipòtesis establertes sobre les barres de més llargada mostren, per la
quantitat de passeres i espais interiors, la necessitat de remuntar el volum
de les barres per assolir una ràtio més elevada d’habitatges en relació amb
HOFRQVXPGH]RQDLSRGHUDUULEDUDXQQRPEUHUDRQDEOHG·KDELWDWJHVIHW
TXHFDOEDODQFHMDUDPEODGLÀFXOWDWSHUJHQHUDUFHVVLRQVLODGLVWRUVLyTXH
suposa respecte al volum de les galeries.
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0DQWHQLPHQWGHOYROXPPòGH]RQDLPòGHVRVWUHHGLÀFDEOHTXHGRQLQXQPj[LPGHKDELWDWJHVVLHVYROSUHVHUYDUO·HVWUXFWXUD
de murs interiors.
5HFUHL[HPHQWG·XQODWHUDOGHOHVJDOHULHVPòGH]RQDLHGLÀFDELOLWDWGHPòTXHGRQLQXQPj[LPGHKDELWDWJHVG·DFRUGDPE
l’estructura tipològica.
Doble recreixement amb manteniment de l’envolupant de la coberta:
PòGH]RQDLHGLÀFDELOLWDWGHPòDPEXQPj[LPGH
habitatges.
'REOHUHFUHL[HPHQWDPEUHPXQWDPòGH]RQDLPòG·HGLÀFDELOLWDWUHVLGHQFLDODPEXQPj[LPGHKDELWDWJHV5HPXQWDGHWUHV
plantes per sobre de la coberta actual de les galeries.

Equipaments i habitatge

Mecanismes i assajos d’encaix de programa
Desplegament del programa educatiu
(OGHVSOHJDPHQWGHOSURJUDPDHGXFDWLXVREUHOHVHGLÀFDFLRQVTXHFRPSRQHQOD0RGHODYXLWpDVVRFLDWGLYHUVHVYDULDEOHVGHSHQHQWGHO·HGLÀFDFLy
concreta, però sobretot respecte als requeriments d’espais lliures associats que queden vinculats als usos educatius i es concreten en el requeriPHQWGHGXHVSLVWHV PòH[WHULRUV HQHOFDVG O(6LXQDSLVWD 
m² exteriors) en els cas del CEIP.
Tanmateix, cal assenyalar una sèrie de factors:
Un primer factor tipològic: els equipaments educatius situats a l’Eixample han adaptat els seus requeriments d’espais lliures a les possibilitats
físiques reals dels espais. La suma d’espais i parcel·les requerides per les
diferents administracions és molt complexa d’assolir sobre l’espai actual
de la Model.
Un segon factor correspon a les sinergies programàtiques i el desenvolupament del programa en el temps, fet que podria afavorir situar els
equipaments docents, compartint espais d’entrada, espais polivalents, espais comuns com la biblioteca, i els espais lliures, la qual cosa afavoriria
l’economia d’escala dins el complex.
De manera històrica, alguns equipaments de l’Eixample han desenvolupat
VLQHUJLHVDPEHTXLSDPHQWVHVSRUWLXVDÀGHFRQVROLGDUSURJUDPHVHGXFDWLXVLRSWLPLW]DUHOUHQGLPHQWGHOVHTXLSDPHQWV
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Mecanismes i assajos d’encaix de programa
(TXLSDPHQWVHGXFDWLXV²*DOHULHVHGLÀFLSDQzSWLF
(OV EUDoRV HGLÀFDWV GHO SDQzSWLF SUHVHQWHQ WUHV OODUJDGHV GLIHUHQFLDGHV
  L  P UHVSHFWLYDPHQW  6REUH OHV EDUUHV OODUJXHV SRWDVVROLUVH
la disposició de l'IES o el CEIP. A l’opció de situar-los a les barres curtes,
tant IES com CEIP requereixen l’ús de dues barres, cosa que excedeix en
sostre respecte a la demanda funcional.
Sobre el cos de les galeries, la disposició de programa que requereix
superfícies més contínues han de situar-se o als extrems de les galeries o
en planta baixa. Els espais polivalents no poden encabir-se dins la tipologia
de la galeria, tant per mides com per funcionalitat.
'LQWUHG·DTXHVWDHVWUXFWXUDHVSRGHQGHÀQLUDOJXQHVHVWUDWqJLHVG·LQWHUvenció:
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&RQVWUXFFLyGHOHVSODQWHVLHOLPLQDFLyGHODJDOHULDLQWHULRUSHUODGLÀFXOtat implícita d’assolir el compliment dels requeriments funcionals, l’estraWqJLDTXHYDXWLOLW]DUHO3ODGLUHFWRUGHOYDVHUPDVVLVVDUOHVSODQWHV
construint l’espai de les galeries i transformant tota l’estructura interna
de l’interior del panòptic.
- Malgrat la pèrdua de la qualitat panòptica i la relació visual de les galeries respecte al cos central, aquesta estratègia permet disposar amb més
llibertat les aules.
 &DOGULD DIHFWDU FRPSOHWDPHQW OHV IDoDQHV SHU WDO G·DVVROLU HVWjQGDUGV
correctes d’il·luminació natural.

Preservació de l’estructura existent. Per metratge, podria permetre situar tot el programa d’espais menuts i aulari, tot i que cal assenyalar el
següent:
- En adaptar les aules a les crugies actuals, aquestes resulten excessivaPHQW DOODUJDGHV  [   L SRF IXQFLRQDOV L SHU WDQW QR DVVROLULHQ HOV
requisits del Departament d’Ensenyament.
- Aquesta transformació implica, igual que la proposta anterior, transforPDUOHVIDoDQHV
$PSOLDFLyLQWHULRUGHOD]RQDG·DXODULVeVXQDRSFLyTXHSHUPHWPDQWHQLU
potencialment l’envolupant actual de les galeries transformant una de les
FUXJLHV LQWHULRUV UHFUHL[HQW HO PXU ÀQV D LQFRUSRUDU O·HVSDL GH O·DFWXDO
passera i mantenint la galeria lliure.
- Aquesta disposició permet ubicar els aularis sobre aquesta nova crugia
GHPDQHUDDGDSWDGDDO·DFWXDOHGLÀFDFLy
(VSUHVHUYDO·DFWXDOJDOHULDGHOSDQzSWLFDWRWDO·DOojULDVLEpFDODGDSWDU
la passera que es manté a les noves circulacions.
Ampliació exterior: Una segona línia de transformació pot ajustar el voOXPPRGLÀFDQWXQDGHOHVIDoDQHVGHO·HQYROXSDQWLJXDQ\DUDL[tHVSDLH[WHUQ PPtQLPUHVSHFWHDOSODGHIDoDQD LDFFHSWDQWHOPDQWHQLPHQW
GHODJDOHULDFHQWUDOIHWTXHSUHVHUYDULDODTXDOLWDWWLSROzJLFDGHO·HGLÀFDFLy
i accepta GHIDFWRODJHQHUDFLyG·XQDIDoDQDQRYD
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Mecanismes i assajos d’encaix de programa
(TXLSDPHQWVHGXFDWLXV²(GLÀFL7DOOHUV F1LFDUDJXD
/HV SRVVLELOLWDWV GH O·HGLÀFL7DOOHUV GHO FDUUHU GH 1LFDUDJXD SHU HQFDELU
XVRVGRFHQWVpVHOHYDGDG XQDEDQGDSHUOHVGLPHQVLRQVGHO·HGLÀFLTXH
permeten col·locar tant el programa d'IES com el de CEIP a la vegada, fet
TXHSHUPHWFRPSDUWLUHVSDLVL]RQHVFRPXQVDODYHJDGDTXHRSWLPLW]D
OHVVXSHUItFLHVH[WHULRUV'·DOWUDEDQGDODWLSRORJLDGHO·HGLÀFLSHUPHWXQD
XWLOLW]DFLyPpVÁH[LEOHTXHOHVDOHVGHOSDQzSWLFGHPDQHUDTXHHVSRGHQ
FROøORFDUOHVDXOHVUHFRO]DGHVSHOVHXFRVWDWFXUWVREUHXQDGHOHVIDoDQHV
PHQWUH TXH D O·DOWUD VH VLWXD O·HOHPHQW GLVWULEXwGRU L V RSWLPLW]D DL[t OD
IDoDQDGHFDGDDXODDL[tFRPO·HVSDLGHVWLQDWDFLUFXODFLRQV
7RWLDL[tO·HGLÀFLKDXULDGHSDWLUDOJXQHVWUDQVIRUPDFLRQVSHUDGDSWDUHO
VHX~VDOG·XQHTXLSDPHQWHGXFDWLXHVWUDFWDG·XQDUHPXQWDGHGXHVSODQtes en el cos petit dels tallers, així com l’eliminació dels murs que separen
les cel·les en les plantes pis.
Les superfícies d’espais lliures quedarien delimitades entre el mateix ediÀFL7DOOHUVLOHVIDoDQHVGHODWHUFHUDLODTXDUWDJDOHULD(OWULDQJOHUHVXOWDQW
VHULDVXÀFLHQWSHUHQFDELUKLOHVSLVWHVHVSRUWLYHV
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Mecanismes i assajos d’encaix de programa

Equipament esportiu - Possibles ubicacions a l’àmbit del recinte
La posició del PAV3 en convivència amb la preservació del conjunt dependrà intensament de les sinergies establertes amb els equipaments docents.
Atesa la disposició dels equipaments, el requeriment de patis, la seva disposició només pot ser soterrada semisoterrada, on s’hauran de ponderar
les solucions d’evacuació d’emergència i el compliment dels requeriments
de bombers.
Materialment s’indiquen quatre posicions possibles per a la ubicació del
3$9FRPSDWLEOHVDPEO·HGLÀFDFLyH[LVWHQW
&DQWRQDGD(QWHQoD3URYHQoD6REUHO·HVSDLGHODFUXwOODDTXHVWDSRVLFLy
FRPELQDGDDPEHOGHVQLYHOOWRSRJUjÀFIDFLOLWDODSRVVLELOLWDWG·REULUIDoDQD
FDSDODFDQWRQDGDLHOFDUUHUGH3URYHQoDTXHDIDYRUHL[LODSUHVqQFLDGH
llum natural dins la pista i faciliti la solució de bombers.
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&DQWRQDGD (QWHQoD5RVVHOOy 0DOJUDW OD VLPHWULD L OD SRVVLELOLWDW ItVLFD
DTXHVWDRSFLyQRREWpXQEHQHÀFLGHOGHVQLYHOOWRSRJUjÀFLREOLJDULDDVRWHUUDUWRWDOPHQWHO3$9SHUKDELOLWDUO·DFFpVGHVGHOFDUUHUGHO5RVVHOOy
la qual cosa complicaria l’accés de bombers.
(QWUHOHVJDOHULHVL7RWLVHUXQHVSDLDMXVWDWSHUPHWULDGLVSRVDUGHOV
DFFHVVRV GHV GHO FDUUHU GH 3URYHQoD DSURÀWDQW HO GHVQLYHOO WRSRJUjÀF L
simultaniejar la seva posició amb la creació de la pista gran d'IES/CEIP.
$TXHVWDRSFLyHOLPLQDO·HL[DQLYHOOGHSODQWDEDL[DH[LVWHQWHQWUHO·HGLÀFL
d’administració i el panòptic.
(QWUHOHVJDOHULHVL$PEODSRVVLELOLWDWGHWUDFWDUOD]RQDGHHVSRW
preveure una col·locació del PAV3 similar a la del Pla director del 2009,
VHQVHKDYHUG·DIHFWDUOHVHGLÀFDFLRQVDFWXDOV(OVDYDQWDWJHVUHVSHFWHDOD
cota d’accés són similars als del cas anterior.
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Procés participatiu
El mes de juliol del 2019 es va constituir el Grup Impulsor i de Seguiment
de la Model format, inicialment, per representants de 28 entitats, tant de
barri com de ciutat. La seva funció és validar i acompanyar tot el procés
participatiu, vetllant pel seu bon funcionament i per incorporar la màxima
implicació del veïnat.
$OPDUoGHOV·LQLFLDXQSURFpVGHSDUWLFLSDFLyREHUWDODFLXWDGDQLD
G·DFRUGDPEHO5HJODPHQWGHSDUWLFLSDFLyFLXWDGDQDDPEO·REMHFWLXGHGHEDWUHLÀ[DUFRQMXQWDPHQWHOVFULWHULVVREUHHOIXWXUG·DTXHVWHVSDLWHQLQW
en compte els usos i equipaments que hauria d’incloure, el grau de protecció patrimonial i preservació de la memòria que cal tenir en compte i
ODFRQÀJXUDFLyXUEDQDTXHKDXULDGHWHQLU$TXHVWSURFpVpVXQH[HPSOH
de la construcció col·lectiva de consensos en relació amb una gran transformació urbana, amb una gran reivindicació veïnal al darrere.
$TXHVWSURFpVSDUWLFLSDWLXKDHVWDWGLVVHQ\DWLGLQDPLW]DWSHOVFROøOHFWLXV
/D&ROL(TXDO6DUHH+LKDQSDUWLFLSDWSHUVRQHVTXHV·KDQDUWLFXODWDO
YROWDQWGHWDOOHUVREHUWVDWRWKRPLDFFLRQVFRPXQLWjULHVGHVWLQDGHVD
FROøOHFWLXVHVSHFtÀFV -RYHVL&DPt$PLF 
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El debat als tallers s’ha estructurat en relació amb els criteris inicials aportats per l’Ajuntament:
/DPHPzULDLHOSDWULPRQL
El punt de partida inqüestionable ha estat la necessitat de considerar i
treballar tot l’àmbit com un sol conjunt. La transformació de la Model
no pot ser un encaix de peces diferenciades, sinó que s’ha de trobar una
solució en conjunt, equilibrada i amb sentit en la seva ordenació i usos. La
memòria i el patrimoni tenen un pes important en aquesta transformació.
(QHOFDVGHOD0RGHOHVWDQSUHYLVWRVGLIHUHQWVXVRVLHTXLSDPHQWVSHU
WDQWQRHVWUDFWDG·HQFDL[DUXQ~VDXQHGLÀFLVLQyGHWUREDUODPDQHUD
GH PDQWHQLU O·HGLÀFL GRQDQW UHVSRVWD D OHV GHPDQGHV 'XUDQW HO GHEDW
ha estat molt útil l’estudi de diferents models de panòptics en diverses
ciutats i com ho han adaptat segons les necessitats i oportunitats de què
disposaven. En aquest sentit, pel que fa al panòptic central, la seva estructura bàsica ha estat fora de qualsevol debat: la seva conservació és imSUHVFLQGLEOH7DPEpKRpVO·HGLÀFLGHOFDUUHUG·(QWHQoDVLEpSRWDFFHSWDU
WUDQVIRUPDFLRQVVHJRQVO·~VÀQDOTXHWLQJXL

On hi ha hagut més debat és en el manteniment i usos de les galeries del
SDQzSWLFLGHO·HGLÀFL7DOOHUV/DTXDUWDJDOHULDHVFRQVLGHUDLGzQLDSHUVHU
la seu d'un espai memorial i hi ha consens a preservar-la, però la resta s’ha
posat a debat depenent de les solucions que es puguin assolir.
El mur perimetral segur que s’enderrocarà per fer l’entorn permeable,
però caldria conservar-ne alguna part i alguna torre de vigilància de manera testimonial per recordar la memòria de la Model.
Els equipaments i l’habitatge
Les premisses per part de l’Ajuntament són, principalment, que cal que
hi hagi habitatge públic, en concret, 12.000 m2 de sostre fruit de la reconversió de 18.000 m2G·~VKRWHOHULG·RÀFLQHVLTXHHOSXQWGHSDUWLGDGHOD
llista d’equipaments és el que es va fer en el seu moment per al Pla direcWRUGHOHOTXDOV·KDG·DFWXDOLW]DUDOHVQHFHVVLWDWVDFWXDOV(QDTXHVW
sentit, hi ha consens en el fet que la necessitat d’equipaments no pot anar
en detriment de la disposició d’espai verd i d’habitatge.
Pel que fa a les possibilitats d’encaix dels diferents equipaments educatius,
HVSRUWLXVHWFLGHO·KDELWDWJHDPEHOVHGLÀFLVH[LVWHQWVV·KDFRPSURYDW
que les galeries podrien presentar diversos usos, alguns compartits, però
FDOGULDTXHIRVVLQDPDEOHVDPEHOSDUF3HOTXHIDDOVHGLÀFLV7DOOHUVLG·(QWHQoDVtTXHHVSRGULHQDGDSWDUDXVRVG·KDELWDWJHLGRFHQWVPpVIjFLOPHQW
que les galeries.
4XDQWDHTXLSDPHQWVFRQFUHWV
- L’escola bressol i un casal de joves generen consens, així com la ubicació
d’un espai memorial prioritàriament a la quarta galeria.
- Sobre l’institut escola, es valora positivament el fet que permet optimit]DUOHVQHFHVVLWDWVGHVzO
- Pel que fa a la residència per a gent gran prevista inicialment —que seria
competència de la Generalitat—, es proposa construir habitatge dotacional amb un centre de dia.
- S’acorda la necessitat d’un pavelló esportiu, si bé hi ha debat sobre com
hauria de ser concretament. I han sorgit altres equipaments que caldrà
estudiar com ara una aula ambiental i un viver de cooperatives.

Verd i espai públic
4XHHOVP2 de verd s’han d’assegurar és un criteri compartit, si
EpV·KDDQDOLW]DWFRPV·KDXULDGHGLVSRVDUDOOODUJGHWRWO·jPELW/·RSFLy
més consensuada és la d’assolir continuïtat i un verd compacte, en lloc
de dividir-lo per tot l’espai. I també ubicar-hi espais infantils i de gestió
FRPXQLWjULDL]RQHVGHSDVVHLJLGHVFDQV
El futur parc serà obert i constituirà un nou pulmó verd per a l’entorn,
SULRULWjULDPHQWRULHQWDWFDSDOHVYLHVPpVSDFLÀFDGHVLDPEPROWVDUEUHV
A més, caldrà que dialogui amb els equipaments, i funcionarà com a connector de l’àmbit que l’envolta i no com a barrera verda.
)LQDOPHQWHVSURSRVHQGLYHUVRVXVRVSHUHVWXGLDUFRPDUDKRUWVXUEDQV
]RQHVG·HVEDUMRSHUDJRVVRVPHUFDWGHSDJqVHVSDLVHVSRUWLXVHWF
El conjunt de la Model
)LQDOPHQWV·KDGXWDWHUPHXQTXDUWWDOOHUDPEO·REMHFWLXGHPLUDUFRQjuntament els resultats dels anteriors tallers i mirar d’encabir totes les
voluntats abans recollides, algunes d’elles contraposades, en una mateixa
proposta.
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3HULOøOXVWUDUHOGHEDWV·KDQXWLOLW]DWXQHVLPDWJHVGHSODQWDTXHVyQDVVDjos de possibles distribucions de l’espai. Aquestes imatges han esdevingut
XQHVERQHVHLQHVGHWUHEDOOSHUYHXUHODGLÀFXOWDWG·HQFDL[GHWRWVHOHOHPHQWVLKDQDMXGDWDREULUHOGHEDWWDPEpDODSULRULW]DFLyG·HTXLSDPHQWV
LODFRQÀJXUDFLyGHO·HVSDL
Amb tot, a continuació es mostren els criteris de consens que s’han recollit:

,PDWJHG·XQGHOVWDOOHUVGHSDUWLFLSDFLyDODDJDOHULD

Procés participatiu
Criteris resultants

&ULWHULVVREUHODFRQVHUYDFLyGHOHVHGLÀFDFLRQV

Criteris sobre les característiques del programa

&RQVHUYDUOHVHGLÀFDFLRQVPpVUHSUHVHQWDWLYHV

Eliminar de la llista del programa d’equipaments l’aparcament
soterrat i el terciari hoteler

- Mantenir el centre del panòptic.
- Mantenir el màxim de galeries sempre que no s’afecti en els equipaments i el verd.
0DQWHQLUO·HGLÀFLG·DGPLQLVWUDFLySHUzDPESRVVLELOLWDWGHWUDQVIRUPDFLyVHQVH
consens de quin ús hauria de tenir.
- Mantenir un testimoni del camí de ronda, conservant trams de mur i alguna torre
de vigilància.
- Preservar i integrar el jardí dels presos actual.

3ULRULW]DU HOV QRXV XVRV YHUG HTXLSDPHQWV L KDELWDWJH  HQ OD
WUDQVIRUPDFLyGHO·HGLÀFL7DOOHUV
&RQVHQVHOHYDWDSULRULW]DUHOVQRXVXVRVUHVSHFWHDOSDWULPRQLHGLÀFDWHQO HGLÀFL
Tallers.
*DUDQWLUODFRPSDWLELOLWDWGHOSURMHFWHSHGDJzJLFGHOHVHVFROHVDPEO·HGLÀFDFLy
existent.
- Conservar allò que tingui sentit conservar per preservar la memòria però amb
ÁH[LELOLWDWVREUHOHVPRGLÀFDFLRQVLDPEFHUWDWHQGqQFLDDSULRULW]DUO·~V
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(QGHUURFDUOHVHGLÀFDFLRQVPpVQRYHVLPHQ\VUHSUHVHQWDWLYHV
HQEHQHÀFLGHO·HVSDLYHUGLHOVHTXLSDPHQWV
1RPDQWHQLUHOVHGLÀFLVPpVQRXVEXJDGHULDJLPQjVWHDWUHHVFRODFXLQDLPHQjadors.
/·HGLÀFLG·DFFpVGHOVMXWJHVLDGYRFDWVHVFRQVLGHUDGHGLItFLOUHXWLOLW]DFLy
/·HGLÀFLGHODLQIHUPHULDQRHVFRQVLGHUDLPSUHVFLQGLEOHLHVSURSRVDHQGHUURcar-lo.
/·HGLÀFLGHOJHULjWULFQRV·KDWUDFWDWHQPROWVGHEDWV(VFRQVLGHUDRSRUW~FRQVHUvar-ne l’estructura però amb possibilitat de traslladar-la.

&RQVHUYDUODPHPzULDGHOHVHGLÀFDFLRQVHQGHUURFDGHVGHPDQHUDVLPEzOLFD
- Convertir les galeries sense ús en hivernacles del parc que donin servei als diferents equipaments.
- Marcar sobre el paviment la petja dels enderrocs.
5HFRUGDWRULDPEQRPV
'RFXPHQWDUO·HVWDWDFWXDOGHOVHGLÀFLVSHOWHVWLPRQLKLVWzULFGHODVHYDH[LVWqQFLD
- Mantenir la sensació de corredor d’accés a la presó.

- Bona acollida dels canvis proposats respecte a la llista del Pla director del 2009.

Ampliar la llista del programa d’equipaments amb espais per a
O (66LHQWLWDWVVRFLDOVGHOEDUULDL[tFRPXQHVSDLPXOWLDUWtVWLFL
equipaments d’escala de ciutat
- L’espai multiartístic hauria de tenir una escola de música i un teatre.
- Podrien ser espais compartits amb els equipaments educatius i l’espai per a joves.

Ampliar la llista del programa d’equipaments amb una aula amELHQWDOPHUFDWGHSDJqVUHVLGqQFLDLFHQWUHGHGLDSHUDDXWLVWHVHVSDLG·DFWLYLWDWVSHUDFRO÷OHFWLXVGHSHUVRQHVDPESUREOHmes de salut mental i espai de cultura popular i tradicional
- Aula ambiental lligada a l’escola, el verd, el reciclatge, l’energia i la gestió de residus.
- L’equipament per a autistes pensat com a equipament de ciutat.

/·KDELWDWJHGRWDFLRQDOKDG·LQFORXUHGLIHUHQWVFRO÷OHFWLXVYXOQHUDEOHVLSUHYHXUHVHUYHLVHVSHFtÀFVSHUDJHQWJUDQ
+DELWDWJHDPEUHVHUYDG·HVSDLSHUDVHUYHLVHVSHFtÀFVGHVXSRUWSHUDJHQWJUDQ
- Equipament intergeneracional amb diferents col·lectius vulnerables.
- No hi ha consens respecte a la ubicació.

Prioritzar el desenvolupament dels projectes d’habitatge i institut escola
5HVROGUHO·HPHUJqQFLDKDELWDFLRQDODPEPzGXOVWHPSRUDOV
5HVROGUHODJUDQPDQFDQoDGHFHQWUHVHGXFDWLXVGHOEDUUL
- Sentiment de desinformació sobre el projecte educatiu de l’institut escola.

L’espai jove requereix espais propis i espais compartits amb altres entitats que siguin polivalents per oferir diferents activitats
- Necessitat d’espais polivalents per oferir una gran diversitat d’activitats.
- Certs espais compartits amb entitats i associacions del barri.
- No hi ha consens respecte a la ubicació però es creu que hauria d’estar proper a
l’institut escola per generar sinergies.

Replantejar el programa de pavelló esportiu
- No es considera un equipament prioritari, tot i que podria millorar l’oferta existent a l’entorn.
- Es posa en dubte les mides, i es proposa reduir-ne la superfície.
- Propostes perquè mudi a unes pistes cobertes.
&RPSDUWLULQVWDOøODFLRQVDPEDOWUHVHTXLSDPHQWVG·~VÁH[LEOH

Criteris sobre la ubicació dels equipaments i l’habitatge
Crear espais polivalents que puguin ser compartits per diferents
entitats i equipaments
- Permetre la polivalència dels equipaments.
- Permetre la polivalència dels espais i horaris. Usos i infraestructures compartides.
- Visió de conjunt en tot el projecte i evitar duplicitats en equipaments.
- Permetre que a tots els equipaments que tinguin un ús múltiple s’hi pugui accedir
GHVGHO·HVSDLS~EOLF SDWLVREHUWVVDOHVSROLYDOHQWV 

3URPRXUHODVRVWHQLELOLWDWDPELHQWDOLHQHUJqWLFDLGXUDWHUPH
un estudi d’assolellament
- Garantir la sostenibilitat ambiental tant en la construcció com en el verd.
- Treballar la sostenibilitat energètica, de l’aigua, de materials constructius, de la
vegetació, etc. Sostenibilitat en els cicles de vida.
(GLÀFLVVRVWHQLEOHVLHFRHÀFLHQWV
+LKDGHEDWVREUHTXLQDKDGHVHUODSULRULW]DFLyGHOERQDVVROHOODPHQWHVSDLV
exteriors, equipaments o habitatge.

Ampliar el programa en pro de la diversitat social
- Incorporar nous col·lectius al programa.
7UHEDOODUDPEHTXLSVPXOWLGLVFLSOLQDULVDO·KRUDGHGHÀQLUHOVSURJUDPHVGHOVGLIHrents equipaments.

/·KDELWDWJHKDGHVHUS~EOLFGHOORJXHULDIDYRULQWQRXVPRGHOV
G·DFFpVDO·KDELWDWJHKDG·HVWDUVHSDUDWGHO·HVFRODLHOVHTXLSDments de lleure i ha d’estar alineat al carrer seguint la trama de
l’Eixample
- No hi ha consens respecte a una ubicació concreta.
+DELWDWJHVHSDUDWGHO·HVFRODLHOVHTXLSDPHQWVGHOOHXUHGHJXWDOVRUROO
+DELWDWJHDPEDOLQHDFLyDOFDUUHUWtSLFGHO·(L[DPSOHSHUPDQWHQLUODFRQWLQXwWDW
- Garantir que és habitatge públic i de lloguer.
- Explorar nous models d’accés a l’habitatge.

(OVHTXLSDPHQWVHGXFDWLXVKDQG·HVWDUUHODFLRQDWVDPEHOYHUG
HOVFDUUHUVSDFLÀFDWVLO·HVSDLMRYH
5HODFLRQDUHOVHTXLSDPHQWVHGXFDWLXVLGHJHQWJUDQDPEO·HVSDLYHUGLHOVFDUUHUV
SDFLÀFDWV
 5HODFLRQDU OD ]RQD YHUGD DPE HOV SDWLV GHOV FHQWUHV HGXFDWLXV FRP D H[WHQVLy
del verd.
- Concebre des d’un inici els patis escolars com a “patis oberts”.
- Situar l’institut escola al carrer de Nicaragua.
5HODFLRQDUO·HVSDLMRYHDPEO·LQVWLWXWHVFROD
- No hi ha consens respecte a la ubicació concreta de l’escola bressol.

Situar l’espai memorial a la 4a galeria
8ELFDWDODJDOHULDSHOIHWGHVHUXQHVSDLUHSUHVHQWDWLXLDPEYDORUSROtWLF
(VFUHXTXHODJDOHULDpVPDVVDJUDQLYDHQGHWULPHQWG·DOWUHVHTXLSDPHQWV
5HSDUWLUO·HVSDLPHPRULDOHQGLYHUVHVPRVWUHVSHUWRWHOUHFLQWH
- Debat sobre la quantitat, el tipus d’espai que ha d’ocupar el memorial i la seva
ubicació.
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Procés participatiu
Criteris resultants

Criteris sobre l’espai verd

Criteris de gestió

(VSDLS~EOLFFRPDHVSDLGHUHODFLyLWUREDGDLQWHUJHQHUDFLRQDO
i segur

*HVWLyFRPXQLWjULDSHUVSHFWLYDGHJqQHUHLYLDELOLWDWHFRQzPLca

- Espai públic com a espai comunitari i de relació, inclusiu i accessible per tothom.
- Espai segur i ben il·luminat.
5HODFLRQDUOD]RQDYHUGDDPEHOVHTXLSDPHQWVSHUJDUDQWLUQHO ~VFRQVWDQW
- No hi ha consens a tancar el recinte a la nit o no.
- Incloure mobiliari apte per a la gent gran.
- Amb accés a lavabos públics potser en les plantes baixes dels equipaments.

&RQWUDFWDFLyDSDUWLUGHSURPRFLyHFRQzPLFDORFDOHQWRWHVOHVIDVHV SURMHFWH
construcció, gestió i ús).
- Viabilitat econòmica en la construcció, el manteniment i els WHPSRV del projecte.
- Tenir present la perspectiva de gènere en totes les fases: urbanisme i espai públic
VHJXUHWDWFXUHVSUR[LPLWDW JHVWLyFRPXQLWjULDLFRQWUDFWDFLy
- Participació activa comunitària en totes les fases del projecte, incloses la construcció i la gestió.
- Gestió global, unitària, coordinada i comunitària de tot l’espai, tant equipaments
FRP]RQDYHUGD

(VSDLS~EOLFUHODFLRQDWDPEHOVFDUUHUVGHO·HQWRUQGHIjFLOWUDvessat i permeable

68

1RKLKDFRQVHQVHQVLKDG·HVWDUUHODFLRQDWQRPpVDPEOHVYLHVSDFLÀFDGHVRPpV
distribuït i fent de coixí dels carrers amb més trànsit.
5HFLQWHDPEPXOWLSOLFLWDWGHUHFRUUHJXWVWUDQVSDUqQFLDLSHUPHDELOLWDWGHOHVSODQtes baixes.
- Incloure els carrers i tenir en compte els corredors ecològics potenciant les
FUXwOOHVLUHQDWXUDOLW]DQW
- La relació del verd ha d’incloure tots els carrers. Carrers el màxim d'amables
SRVVLEOHWRWLQRVHUSDFLÀFDWV(YLWDUFDUUHUVKRVWLOV
5HFLQWHDFFHVVLEOHSHUWDQWVSXQWVFRPVLJXLSRVVLEOH
- Garantir una bona connexió transversal del recinte. L’enderroc de les galeries 2
LFUHDFRQÁLFWH
- Tenir en compte l’assolellament a l’hora d’ubicar els espais verds/públics i les
DOojULHVGHOVHGLÀFLV
7DQWHQ]RQDYHUGDFRPSHUDOVHTXLSDPHQWVUHFLQWHSHUPHDEOHLDFFHVVLEOHTXH
permeti la continuïtat de la trama urbana.

Espai públic unitari i amb gran varietat d’usos
- Màxim verd unitari el màxim de continu possible, estructurant tot el recinte, des
GHOSDUFÀQVDOHVFREHUWHVDPEFULWHULVGHFRQVHUYDFLyGHODPHPzULD
- Disseny tenint en compte la diversitat de persones: espai infantil, passeig i descans,
horts, activitats esportives, culturals i comunitàries i espai per a gossos.
*DUDQWLUTXHHOVP² de verd estiguin relacionats amb els equipaments.
- Entendre els patis com a extensió del verd i a l’inrevés.

(VSDLS~EOLFRQSUHGRPLQLHOYHUGODQDWXUDLHVIRPHQWLO·DFWLvitat física
- Entès com un pulmó verd amb molts arbres i paviment en la majoria natural i
permeable.
- Parc mediterrani.
- Espai que fomenti l’activitat física entre la gent gran.
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PATRIMONI I MEMÒRIA
La Model com a conjunt
Estratègia de conservació del panòptic
Elements d’especial interès

VERD ElIpanòptic
ESPAI
PÚBLIC
entès com a espai públic
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Criteris del verd, jugabilitat i perspectiva de gènere

EQUIPAMENTS I HABITATGE
Llista d’equipaments
Descripció del programa i criteris de col·locació

Criteris de gestió
Criteris de sostenibilitat

El present Pla director és l’eina que estableix les bases per a la futura transIRUPDFLyGHO·HGLÀFLGHOD0RGHO
Les conclusions que s’exposen a continuació són el resultat d’integrar els criteris establerts a la mesura de govern
amb els criteris sorgits del procés participatiu i la feina desenvolupada pels
serveis tècnics de l’Ajuntament.
$TXHVWD UHÁH[Ly QR V·KD G·HQWHQGUH
com una proposta tancada sinó com
XQD HVWUDWqJLD ÁH[LEOH G·LQWHUYHQFLy
que s’anirà concretant en les següents
fases del projecte.
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La Model com a conjunt

0DQWHQLPHQWGHOHVHGLÀFDFLRQVH[LVWHQWV
/DSUHVHUYDFLyGHOFRQMXQWG·HGLÀFLVSULQFLSDOVGHOUHFLQWH LQFRUSRUDQWD
ODUHÁH[LyVREUHHOSDQzSWLFODGHODUHVWDG·HGLÀFLVFRPO·DGPLQLVWUDWLX
GHO FDUUHU G (QWHQoD L O·HGLÀFL7DOOHUV GHO FDUUHU GH 1LFDUDJXD  DL[t FRP
el manteniment de les relacions que s’estableixen entre aquests, és a dir,
entendre la Model com un conjunt, és una de les principals novetats que
incorpora el present Pla director.
Anteriorment, el catàleg de protecció del patrimoni de l’any 2000 ja havia
UHFODPDWXQSODQWHMDPHQWJOREDOSHUDOFRQMXQWGHO·HVSDLHGLÀFDWHQTXq
es determinava, però, només l’exigència de conservació del cos poligonal central i el manteniment de les característiques tipològiques de les
galeries.
Durant anys la titularitat compartida entre Ajuntament i Generalitat ha diÀFXOWDWDTXHVWDYLVLyGHFRQMXQWeVSHUzHQHOPRPHQWHQTXqWRWO·jPELW
passa a ser de propietat municipal, quan sorgeix l’oportunitat d’entendre
WRWVHOVHGLÀFLVFRPXQVROSURMHFWH
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Aquesta idea de conjunt és un element que ja és intrínsec en la Model.
Des del primer dia, la presó ha funcionat com una petita ciutat on els
presos han sigut habitants involuntaris. La relació entre els espais públics
i els privats funciona d’una manera similar a com ho fa la ciutat, amb les
cel·les col·locades al llarg dels corredors de les galeries, les quals donen a
ODSODoDHVSDLFHQWUDO,JXDOTXHHQXQDFLXWDWDDTXHVWVHVSDLVVH·OVVXPHQ
HVSDLVOOLXUHVLQIHUPHULDJLPQjVWHDWUHEXJDGHULDHVSDLVGHWUHEDOOÀQVL
tot espais d’oració.
La proposta, doncs, haurà de respectar, integrar i destacar aquesta idea de
conjunt, i per aconseguir-ho les principals decisions són:
5HVSHFWHDO·HGLÀFLSDQzSWLF
Manteniment del cos poligonal central recuperant-ne els elements i espais
RULJLQDOV0DQWHQLPHQWGHODDJDOHULDTXHHVGHVWLQDUjDHVSDLPHPRULal, i se'n recuperaran els elements i espais originals. Es preservaran les
característiques tipològiques de les sis galeries radials, concretament es
mantindrà la relació visual i funcional entre els corredors de les galeries i
el cos poligonal central.
5HVSHFWHDO·HGLÀFLDGPLQLVWUDWLXGHOFDUUHUG (QWHQoD
&DOGUj FRQVHUYDU O·HGLÀFL IHQW OHV PRGLÀFDFLRQV QHFHVVjULHV SHU DGDStar-les als nous usos.

5HVSHFWHDO·HGLÀFL7DOOHUVGHOFDUUHUGH1LFDUDJXD
6HUjREMHFWHGHSUHVHUYDFLyWLSROzJLFD/DVHYDIDoDQDSRGUjVHUDGDSWDGD
LHOVHXLQWHULRUPRGLÀFDWHQHOTXHVLJXLQHFHVVDULSHUDGHTXDUORDOVQRXV
XVRVDTXqVLJXLGHVWLQDW6·DFFHSWDODUHPXQWDVREUHHOFRVHGLÀFDW(OFRV
LQWHUPHGLHQWUHO·HGLÀFL7DOOHUVLQRFDOGUjTXHVLJXLSUHVHUYDW
- Antic geriàtric:
Es preservaran les encavallades en forma “d’ala de mosca” tot i que aquesWHVSRGUDQVHUUHXELFDGHVHQXQDOWUHHPSODoDPHQWLSRGUDQWHQLUXQ~V
diferent de l’actual.
- S’enderrocaran totes les construccions annexes sense entitat patrimonial i de cronologia contemporània.
$ SDUW GH OD SUHVHUYDFLy GHOV PDWHL[RV HGLÀFLV WDPEp pV LPSRUWDQW OD
relació que s’estableix entre ells. En aquest sentit, l’eix longitudinal que
FUHXDWRWHOUHFLQWHPDUFDWHQHOVHXLQLFL HGLÀFLDGPLQLVWUDWLX LHQHOVHX
ÀQDO HGLÀFL7DOOHUV DPEGXHVFROXPQHVGzULTXHVGHSHGUDDPEFDSLWHOO
GHSXQWDGHOODQoDpVO·HOHPHQWQRFRQVWUXwWFODXSHUHQWHQGUHODUHODFLy
GH FRQMXQW HQWUH OHV GLIHUHQWV HGLÀFDFLRQV eV SHU WDQW QHFHVVjULD XQD
UHÁH[LyVREUHDTXHVWHL[LHOVHOHPHQWVTXHO·DFRPSDQ\HQ

La Model com a conjunt
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Estratègia de conservació del panòptic
Manteniment de la condició panòptica

/DGLÀFXOWDWGHPDQWHQLUO·HGLÀFLSDQzSWLFRPpVHQFRQFUHWOHVFDUDFWHrístiques tipològiques de les galeries, resideix en el fet que la geometria
dels espais i les crugies de les cel·les no són aptes per als nous usos
proposats, ni per a la gran majoria d’usos tret dels d’una presó. Aquest fet
obliga que l’adequació dels espais per incloure aquests usos passi necessàriament per la transformació de la secció original.
Aquesta secció consisteix en una nau de planta baixa, dues plantes pis i un
espai sota coberta, on les cel·les es col·loquen a costat i costat, i deixen a
O·HL[GHODQDXXQHVSDLHQWULSOHDOojULDTXHHVUHODFLRQDGLUHFWDPHQWDPE
l’espai central panòptic i, per extensió, amb la resta de galeries, i basa en
aquest fet la condició panòptica de la presó.
3UHFLVDPHQWODVLQJXODULWDWGHO·HGLÀFDFLyHVGHYpGHODFRQGLFLySDQzSWLFD
GHO·HVSDLRQHOVEUDoRVGHOHVJDOHULHVHVUHODFLRQHQIXQFLRQDOPHQWDWUDvés de les passeres i visualment a través de l’espai dels corredors.
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Aquests espais van esdevenir en el seu moment i al llarg del seu funciRQDPHQWO·HVSDLGHUHODFLySULQFLSDOHQODYLGDTXRWLGLDQDGHOVSUHVRVpV
GRQFVOD´IDoDQDµPpVDPDEOHMDTXHOHVREHUWXUHVSHWLWHVGHODIDoDQD
exterior resulten una imatge més hostil.
Així, doncs, s’entén que la transformació necessària per tal d’encabir els
usos comportarà el manteniment d’alguns elements però també l’eliminació d’altres. Això ens porta a establir dues vies o hipòtesis pel que fa a la
màxima conservació possible de l’espai:
La primera, recollida en el Pla director del 2009, consisteix a destacar la
volumetria exterior en detriment de l’espai dels corredors de les galeries
LGHODFRQGLFLySDQzSWLFDGHO·HVSDLDTXHVWDRSFLyLPSOLFDYDHOVHJHQW
/DFUXJLDGHOHVJDOHULHVTXHGDYDOLPLWDGDDODVHYDPLGDDFWXDOPHWUHV
per als diferents equipaments proposats.
- El cos central del panòptic funcionava només com a distribuïdor dels
equipaments. Poca relació urbana.
/DIDoDQDH[WHULRURULJLQDOQRV·DGDSWDYDDOVUHTXHULPHQWVGHOVHTXLSDments pel que fa a il·luminació, ventilació i vistes, i resoldre-ho implicava
XQDJUDQWUDQVIRUPDFLyGHODLPDWJHRULJLQDOGHO·HGLÀFL

La segona via, recollida en el present Pla director del 2019, destaca la
condició panòptica dels corredors de les galeries en detriment de la volumetria exterior, fet que implica el següent:
(OVHTXLSDPHQWVSRGHQWHQLUÁH[LELOLWDWHQDGDSWDUOHVFUXJLHVDOVVHXV
requeriments.
- El cos central del panòptic preserva la seva condició de relació espacial
i funcional amb els corredors de les galeries.
Es considera que aquesta segona opció és la que tipològicament preserva
GHPDQHUDPpVDGHTXDGDO·HGLÀFLMDTXHKRIDDWUDYpVGHFRQVHUYDUOD
condició panòptica de l’espai i, per tant, els seus recorreguts i espais interiors. És, per tant, l'opció que es desenvoluparà al llarg del present Pla
director.
eVLPSRUWDQWDO·KRUDGHGXUDWHUPHDTXHVWDSUHVHUYDFLyLGHQWLÀFDUTXLQ
pVO·HOHPHQWPtQLPTXHGHÀQHL[DTXHVWDFRQGLFLySDQzSWLFD$TXHVWHOHPHQWQRpVDOWUHTXHHOEXLWFRPSUqVHQWUHOHVIDoDQHVLQWHULRUVGHOVFRUredors de les galeries. Aquest buit és, doncs, l’espai a partir del qual s’han
GHWUDQVIRUPDUOHVJDOHULHV(VFDUDFWHULW]DSHOSUHGRPLQLGHODYHUWLFDOLWDW
i la longitudinalitat en planta, ha de seguir sent l’estructurador de l’espai,
i, per tant, recognoscible tot i el desmuntatge controlat de les galeries.
3HUWDOGHFRQVWUXLURGHÀQLUDTXHVWEXLWODYROXQWDWpVSUHVHUYDUHOPjxim d’elements de l’estructura existent, fent els ajustos estructurals necessaris.
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Elements d’especial interès
Més enllà del valor tipològic que li ofereix la condició panòptica de l’espai,
la presó Model de Barcelona conté un seguit d’elements arquitectònics
i ornamentals de gran valor, molts d’ells dissenyats pel mateix Josep Domènech i Estapà.
El manteniment i la incorporació d’aquest patrimoni arquitectònic en el
nou projecte és, doncs, un dels aspectes importants que cal resoldre, entenent-los en el seu context i no com a elements aïllats, però sempre
SULRULW]DQWHOFRUUHFWHIXQFLRQDPHQWGHOVQRXVXVRVLHOSDUF
Alguns d’aquests elements poden ser, entre d'altres, els diferents elements
GHIRUMDXWLOLW]DWVWDQWHQFROXPQHVFDSLWHOOVPqQVXOHVHWFO·HQFDYDOODGD
HQ´DOD GH PRVFDµ GH O·HGLÀFL JHULjWULF R O·HVWUXFWXUD GH OD FREHUWD GH
O·HGLÀFLG·DFFpV
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7DPEp HV SRW LGHQWLÀFDU HO JUDQ WUHEDOO IHW HQ SHGUD GH 0RQWMXwF D OHV
URVDVVHVGHOSDQzSWLFFHQWUDOLGHO·DFDEDPHQWGHOHVJDOHULHVHOVGLIHUHQWV
DFDEDPHQWV HQ IRUPD GH SHUÀO HVTXHL[DW DVFHQGHQW R GHVFHQGHQW  GH
OHVFRUQLVHVGHO·HGLÀFLDGPLQLVWUDWLXLHQHOWDPERUGHOSDQzSWLFFHQWUDO
HOVGLIHUHQWVFRURQDPHQWVGHOHVWHVWHUHVHVJODRQDWHQHOFDVGHO·HGLÀFL
DGPLQLVWUDWLXLOHVJDOHULHVLFRUEDWHQO·HGLÀFL7DOOHUV
3HUWDOG LGHQWLÀFDUORFDOLW]DULVLFDOSUHVHUYDUWRWVDTXHVWVLDOWUHVHOHments, s'elaborarà un catàleg que enumerarà els diferents elements d'interès patrimonial dins de la Model, en què s'assenyalaran les possibilitats
d’encaix de cadascun d’ells dins el nou projecte, o en cas que no sigui
possible, que serveixi com a fons documental dels elements que no s’han
pogut preservar.
És important també parlar dels materials emprats en la construcció de la
Model. Al recinte podem trobar carreus de pedra de Montjuïc de grans
dimensions. La recuperació d’aquesta pedra de gran renom, ja sigui per
al manteniment d’elements fets amb aquest material o bé per a la reuWLOLW]DFLyGHODSHGUDGH0RQWMXwFGLQVHOPDWHL[SURMHFWHVXSRVDG XQD
EDQGDXQDDSRVWDSHUODVRVWHQLELOLWDWLODPD[LPLW]DFLyGHODYLGD~WLOGHOV
PDWHULDOVLG DOWUDEDQGDO·DSURÀWDPHQWG·XQPDWHULDODYXLHQGLDHVFjVL
de gran valor.

4XDGULIROLGHQWDWGHODURVDVVD
de l’espai central panòptic

Capitell de forja
HVSDLFHQWUDOSDQzSWLF

Mènsula de forja
JDOHULHVGHOSDQzSWLF
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3HUÀO HVTXHL[DW GHVFHQGHQW
HGLÀFLG DGPLQLVWUDFLy

3LQ\yHVJODRQDWURVDVVDLÀQHVWUDELJHPLQDGDGH
les testeres de les galeries

&ROXPQHVGHIRUMD HGLÀFL7DOOHUV

Encavallada en “ala de mosca” de Torras i Guardiola
HGLÀFLJHULjWULF

El panòptic entès com a espai públic
/DPLOORUPDQHUDGHGLJQLÀFDUDTXHVWHGLÀFLpVWUDQVIRUPDUXQHGLÀFLWDQcat i opac en un espai obert per a la ciutat. Per aquest motiu, entenem
l’espai panòptic com un espai públic que transformi els corredors de les
galeries en passatges públics.
L'orientació de les galeries es vincula geomètricament amb la trama de
l’Eixample, de manera que els corredors de les galeries transformats en
passatges oberts generen noves relacions amb la trama urbana. La primeUDWHUFHUDTXDUWDLVLVHQDJDOHULHVHVWDQRULHQWDGHVDOVTXDWUH[DPIUDQV
en ser transformades, serà possible travessar tot el conjunt passant per
l’espai central del panòptic. Ocorre el mateix de manera més evident
amb l'obertura de la segona i cinquena galeria que esdevé continuació del
carrer de Vilamarí. El sistema de passatges i la disposició de l’espai verd
UHIRUFHQHOVHL[RVSHUSDFLÀFDULFRQQHFWHQHOVGLIHUHQWVHTXLSDPHQWV
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Mereix especial atenció el recorregut d’accés original a la presó perquè
és l’únic que relaciona les tres peces principals del conjunt. Travessa el
SDWLGHO·HGLÀFLG·(QWHQoDSDVVDSHUHOFRVFHQWUDOGHOSDQzSWLFLDUULEDÀQV
DO HGLÀFLGH7DOOHUV1RHVWUDFWDG·XQHL[FRQVWUXwWVLQyG·XQDVXFFHVVLy
d’espais que cal integrar en la proposta.
Els nous recorreguts convergeixen en l’espai central del panòptic, amb
capacitat per oferir una gran diversitat d’activitats, que passa a ser un nova
SODoDS~EOLFDFREHUWDLSROLYDOHQW
3HUWDOGHJDUDQWLUTXHHOVQRXVSDVVDWJHVQRSXJXLQVHUSULYDWLW]DWVSHU
un sol equipament, es proposa ubicar a banda i banda diferents usos i els
seus respectius accessos i garantir així que el passatge sigui públic i ple
d’activitat.
L’espai panòptic, preservat i obert, esdevé l’element vertebrador al voltant
del qual es disposen i relacionen els diferents equipaments. Així doncs, la
mateixa condició panòptica de l’espai destaca els recorreguts i eixos per
sobre la volumetria concreta.

El panòptic entès com a espai públic
L’encaix amb la ciutat
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Verd compacte i transversal
(OV  P2 TXDOLÀFDWV GH  SHO SODQHMDPHQW YLJHQW V·KDQ GH JDUDQWLU
en qualsevol cas. Més enllà d’aspectes quantitatius, és important també
garantir els aspectes qualitatius que es poden donar en funció de com es
GLVSRVHQDTXHVWVP2 de verd, és a dir, aquests espais han de tenir
una funció connectora, i oferir un espai verd de qualitat.
Un dels criteris consensuats en el procés participatiu va ser que el verd
havia de ser compacte i no fragmentat i preferentment relacionat amb els
FDUUHUVSDFLÀFDWV
/DVLWXDFLyGHOSDUFXUEjHVGHÀQHL[SHUGRVFRQGLFLRQDQWVLPSRUWDQWVOD
YLQFXODFLyDO·HL[SDFLÀFDWGHOFDUUHUGHO5RVVHOOyLODGHFLVLyGHFRQVHUYDU
la quarta galeria com a espai memorial.
+LKDXQDOWUHFRQGLFLRQDQWFRPpVODUHODFLyWRSRJUjÀFDHQWUHHOVHVSDLV
GHOD0RGHOLODFRWDGHOVFDUUHUV5RVVHOOyL3URYHQoD(OFDUUHUGHO5RVVHOOyHVWjVLWXDWPSHUGDPXQWGHOFDUUHUGH3URYHQoDLGHL[DODSRVLFLy
de l’espai central panòptic a una cota intermèdia entre els dos carrers.
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3HUWDQWVyQOHVJDOHULHVLOHVTXHV·KDXUDQGHWUDQVIRUPDUHQHVWUXFtures permeables compatibles amb el parc.
La resta de galeries es poden transformar si més no en planta baixa per
establir relacions entre els diferents espais lliures.
El parc urbà resultant estaria ubicat al llarg de la diagonal de les dues illes
i tindria continuïtat visual amb la coberta verda de l’equipament esportiu
VHPLVRWHUUDWTXHHVSURSRVDXELFDUDODFDQWRQDGD(QWHQoD3URYHQoD
Des del punt de vista patrimonial, es proposa la incorporació en la urbaQLW]DFLyGHOSDUFGHOVHOHPHQWVPDWHULDOVVXVFHSWLEOHVGHVHUSUHVHUYDWV
FDPtGHURQGDHVWUXFWXUDG·DOHVGHPRVFDHWF LTXHSRGHQVHUREMHFWH
d’interpretació de l’espai i de la memòria del lloc.
El nou espai verd de la Model és una oportunitat per incorporar la natura
GLQVODFLXWDWFUHDQWXQJUDQHVSDLYHUGQDWXUDOLW]DWVDOXGDEOHDFFHVVLEOH
VRFLDOLW]DGRUHGXFDWLXLUHFUHDWLX

Verd compacte i transversal

Criteris de permeabilitat de les galeries
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Tipologies d’espai verd
Tal com es va debatre durant el procés participatiu, l’espai públic de la
Model ha de contenir tipologies de verd diverses, variades i complementàries. La inclusió dels diferents espais, associant funcions i ambients diverVRVSHUPHWFUHDUXQSDUFPpVVRFLDOLW]DGRUPpVLQWHJUDGRUPpVHGXFDWLX
i més jugable.
Tot i la unitat projectual del parc, aquest ha de respondre correctament
en funció de les relacions que s’estableixin entre el verd i els diferents
equipaments o de les activitats que estaran pensades en els àmbits concrets del parc.
Es planteja que el parc pugui respondre a les característiques dels espais
següents:
3DUFQDWXUDOLW]DWJUDQPDVVDYHJHWDOXQLWjULDLIURQGRVDVHULDHOJUDQSDUFVLWXDWVREUH5RVVHOOy
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Jardí terapèutic, vinculat principalment a l’equipament
residencial com a espai de descans, i de contacte amb
la natura.

Jardí d’esbarjo, és important entendre el pati de l’escola com una continuació del parc, integrant la natura
en el joc dels infants.

Ordenació urbana, dotar d’un verd de qualitat, amb
voreres amples i passejables, les voreres que no estan
en contacte directe amb el parc.

Tipologies d’espai verd
Criteris del verd
La vegetació

Els usos

El disseny del parc ha de potenciar la generació de microclimes diverVRVDPEOHVVHYHVHVSHFLÀFLWDWVLOHVVHYHVHVSqFLHVFRUUHVSRQHQWVVROL
RPEUDVHFLKXPLWDUUHFHUDWLREHUWFUHDQWGLIHUHQWVRSRUWXQLWDWVDPE
ambients vegetals diversos: oberts i nets o tancats i frondosos.

La creació de relleus pot ajudar a crear un paisatge més ric i divers, a més
de crear diferents microclimes i potenciar el joc amb natura, menys dirigit
i més creatiu.
La proposta haurà de preveure els requeriments del conjunt de serveis
socioambientals: jardí terapèutic per a les persones grans, jardins escolars,
refugi climàtic...
Es preveurà la instal·lació de refugis de fauna.

(VPD[LPLW]DUjO·HVWUXFWXUDYHJHWDODPEHVWUDWVGLYHUVRV HQWDSLVVDWVDUbustives, etc.) i les plantes DGKRF, i es potenciarà la creació de biomassa
vegetal en el parc.
Es proposa estudiar la implantació del verd en diverses tipologies: en suSHUItFLH HQ YHUWLFDO L HQ DOoDGD &DOGUj JHQHUDU FRQWLQXwWDW HQWUH WRW HO
verd del recinte.
/D VHOHFFLy GH OHV HVSqFLHV YHJHWDOV KDXUj G·LQFORXUH ÁRUD RUQDPHQWDO
ÁRUDDXWzFWRQDTXHGRQLVHUYHLVDPELHQWDOV FDGXFLIzOLDUHWHQFLyGHFRQtaminants, refrescant, etc.), així com preveure en el disseny com evolucionarà durant l’any i en el seu desenvolupament futur, tenint en compte
HOFRORUODÁRUDFLyODEHOOHVDHOPRYLPHQWHOWLSXVGHSDLVDWJHJHQHUDW
El projecte tractarà de preservar la vegetació existent, i també preveurà
FRPV·LQWHJUDUDQODIDXQDLODÁRUDHVSRQWjQLHVTXHDUULEDUDQ
El sòl
(OSDUFKDXUjGHPD[LPLW]DUHOVzOSHUPHDEOHLV·KDXUDQG·HVWXGLDUODLPSODQWDFLyGHVLVWHPHVGHGUHQDWJHVRVWHQLEOHSHULQÀOWUDUDOPj[LPO·DLJXD
GHSOXMDDOWHUUHQ\PLOORUDUODTXDOLWDWGHO·DLJXDGHOVXEVROLPLQLPLW]DU
l’aportació d’aigües de pluja al clavegueram.
Per tal d’afavorir al màxim el creixement de la vegetació, s’haurà de comptar amb sòls vius i fèrtils, amb encoixinats.
Sòl sobre coberta: s’haurà de garantir un mínim d’un metre de terra vegetal per poder plantar per sobre de qualsevol coberta que tingui continuïWDWDPEO·HVSDLS~EOLF SDYHOOySROLHVSRUWLXLDSDUFDPHQW 

83

La Model: de presó a espai jugable

Criteris de jugabilitat a l’àmbit de la Model
Barcelona, com a ciutat compromesa amb els drets del infants i tal com
HVSUHVHQWDHQHO3ODGHOMRFGHOHVWjWUHEDOODQWSHUDYDQoDUFDSDXQ
PRGHOGHFLXWDWTXHDIDYRUHL[LHOMRFDO·HVSDLS~EOLFLPD[LPLW]LOHVRSRUWXQLWDWVPpVHQOOjGHOHVDFWXDOVjUHHVGHMRF(QSDUDXOHVGH)UDQFHVFR
Tonucci,“hem d’acceptar que els millors llocs per jugar són els espais reals
de la ciutat: escales, patis, parcs, places, carrers, monuments... Només cal
IHUSRVVLEOHTXHWRWKRPHOVSXJXLXWLOLW]DUWDPEpHOVLQIDQWVµ3HUDTXHVW
motiu cal concebre el ventall de possibilitats que s’obre a tota la ciutat
diferenciant entre tres tipologies d’espai al voltant del joc.
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Ciutat jugable UHFRUUHJXWVLHQWRUQVGHOD0RGHO 
)DQUHIHUqQFLDDOVHVSDLVGHFDUUHUVYRUHUHVHTXLSDPHQWVSLVWHVHVSRUtives, platges, lleres dels rius..., però també als recorreguts entre la llar i
l’escola, entre el parc i l’equipament esportiu, etc. Per incloure la capa de
´MXJDELOLWDWµFDOHQWjFWLTXHVTXHHVWLPXOLQHOMRFIRUWXwW SDFLÀFDFLyWHPSRral de carrers, quioscs itinerants de joc, programar dies de joc o d’esport
al carrer, “Social Toys” però també incorporar nous elements urbans com
les pissarres, miralls, taules o bancs per a infants i la transformació d’alguns elements per ampliar el seu valor lúdic com l’aparcabicicletes, bancs,
escocells, jardineres, etc.).

Espais destinats al joc SDWLGHO·LQVWLWXWHVFROD 
Espais designats per a ús exclusiu de joc amb elements dissenyats expressament. Són espais a l’aire lliure que en el cas dels patis escolars s'hi juga
en horari lectiu i poden obrir-se al barri la resta del temps.
-Propostes de jocs creatius, joc per desenvolupar la capacitat motriu i
imaginativa, i jocs amb reptes per tal que explorin, decideixin i gestionin
responsabilitats i riscos autònomament, posant a prova les seves habilitats.
-Espai físic divers, estimulant i accessible. Enriquint el joc amb diferents
VXSHUItFLHV WH[WXUHVPDWHULDOV WUHEDOODQWDPEO·RURJUDÀD W~QHOVWDOXVsos, muntanyes) i pensant en diferents ambients.
-Espais inclusius per edats, gènere, cultures i discapacitat. Crear ambients
o llocs de trobada d’infants de diferents edats. Cal afavorir el joc compartit, sense segregació espacial ni donar excessiva centralitat a les propostes
d’activitat més físiques i esportives.
-Incorporar el verd i diferents vegetacions, aportant valor ambiental, estètic, funcional i lúdic, fent que els infants hi interactuïn amb respecte.
-Incorporar jocs compartits i col·laboratius.
-Dissenyar els espais de joc tenint en compte que formen part d’un ecosistema lúdic més ampli i de proximitat. Observar quines propostes de
MRFRIHUHL[O·HQWRUQ FLQFPLQXWVFDPLQDQW LFRPSOHPHQWDUOHVDPEHOQRX
disseny. També cal pensar en els recorreguts, garantint que siguin segurs.
Entorns lúdics multifuncionals SDUFXUEj 
Són els parcs, les places, els jardins..., i entorns escolars, educatius i esportius, que, a més de ser llocs fonamentals per a les relacions intergeneraFLRQDOVLSHUDODFRQYLYqQFLDWDPEpRIHUHL[HQRSRUWXQLWDWVGHMRF EDQFV
WDXOHVGHStFQLFSHUDLQIDQWVLSHUVRQHVDGXOWHVODYDERVRPEUHV FDOSHUz
DPSOLDUO·RSRUWXQLWDWGHMRFDPEDOWUHVHOHPHQWV WRSRJUDÀHVGLYHUVLWDW
de paviments, incloure elements naturals com vegetació, sorra, aigua...).
8ELFDFLyGHOHVjUHHVGHMRFDO·HQWRUQGHOD0RGHO

L’urbanisme de la vida quotidiana

Criteris d’urbanisme amb perspectiva de gènere
L’urbanisme amb perspectiva de gènere situa la vida quotidiana al centre
de les seves polítiques i treballa des d’una visió inclusiva per donar resposta a les necessitats i els desitjos del conjunt de la societat, tenint en
compte la seva diversitat de gènere, d’edat, d’origen o funcional, entre
d’altres, donant suport espacial i temporal a les necessitats quotidianes.
$OOODUJGHWRWHOSURFpVÀQVDODUHGDFFLyGHOVHJHQWSODGLUHFWRUV·KDQ
anat establint metodologies i espais de treball sobre les bases de molts
dels principis relatius a l’urbanisme de gènere. En aquest sentit, podem dir
que el Pla director de la Model és, i ha estat, un projecte interdisciplinari
on ha intervingut un equip humà ampli i divers. També ha estat un procés
participat on la ciutadania ha estat part imprescindible en el debat i la
presa de decisions, recollint tot el coneixement que el veïnat té del barri i
posant especial atenció al fet que el procés sigui consensuat i transparent.
En l'esfera de projecte, s’ha posat un èmfasi especial en els criteris de
VRVWHQLELOLWDW ÁH[LELOLWDW L WUDQVYHUVDOLWDW LQWHJUDQW FDGDVFXQ G·HOOV D OHV
diferents escales del projecte.
La Model sorgeix a partir de la idea de la ciutat compacta i diversa, treballant sobre la diversitat d’usos i la mixtura d’habitants. En aquest sentit, es
requereix una densitat mínima d’habitatges però també una xarxa d’equiSDPHQWVSODQLÀFDGDTXHUHIRUFLLDOLPHQWLODYLGDTXRWLGLDQDLTXHUHJXOLOHV
SHFHVGHPDQHUDÁH[LEOH HQIRUPDL~VHQHVSDLLWHPSV GHPDQHUDTXH
permeti la mixtura d’usos dins el mateix àmbit de la Model.
(OVHVSDLVS~EOLFVLQFOXVLXVFRPSDWLELOLW]HQWDVTXHVGHFXUDLUHSURGXFFLy
LUHXQHL[HQXQDEDUUHMDGHIXQFLRQV MXJDUFRPSUDUIHUYLGDVRFLDOWHQLU
FXUD LVHUYHLV ODSODoDHOSDWLHOSDUFHOFRPHUoORFDO /D[DU[DGHO
verd urbà genera espais saludables i de millora de la qualitat de vida, genera un verd interconnectat amb la xarxa de vianants.
Des de la perspectiva de l’urbanisme inclusiu no es pot separar l’espai
S~EOLFGHO·HGLÀFLDTXHVWVIRUPHQXQFRQWtQXXPRQHO´GLQVµLHO´IRUDµ
es desdibuixen. En aquest sentit, les plantes baixes tenen la funció de posar en relació el públic i el privat, i per això els espais oberts al carrer i
transparents faciliten aquest paper. La diversitat de funcions en aquestes
SODQWHVEDL[HVGHVGHFRPHUoGHSUR[LPLWDWÀQVDHTXLSDPHQWVDMXGDD
facilitar les tasques quotidianes.

/DYLGDXUEDQDpVHOUHVXOWDWGHOGLjOHJHQWUHHOItVLFLHOVRFLDOSHUDL[zOD
SDUWLFLSDFLyGHODFLXWDGDQLDHQODGHÀQLFLyLDSURSLDFLyGHO·HVSDLTXRWLGLj
és crucial.
L’urbanisme inclusiu remarca la importància del patrimoni i la memòria
GHOOORFLGHVWDFDQRQRPpVOHVTXDOLWDWVG·HGLÀFLVLHVSDLVDPEYDORUSDWULPRQLDOVLQyWDPEpHOVWHL[LWVLFRQMXQWVTXHGHÀQHL[HQXQGHWHUPLQDWEDUri o teixit social.També reivindica els espais simbòlics, aquells que tenen un
VLJQLÀFDWHVSHFLDOSHUDXQFRQMXQWG·LQGLYLGXVGHPDQHUDTXHFRQWULEXHL[L
DGRQDUXQDLGHQWLWDWVyQHVSDLVTXHIDFLOLWHQO·LQWHUFDQYLVRFLDO
La concreció d’aquests criteris és una primera aproximació a com la Model vol fer una ciutat més justa, inclusiva i saludable. A mesura que el
SURMHFWHHVYDJLGHÀQLQWKRKDXUjGHIHUWDPEpEDVDQWVHHQHOVFULWHULV
de l’urbanisme amb perspectiva de gènere, segons la fase i/o l’escala en la
qual es treballi.
(OVIXWXUVSURMHFWHVKDXUDQGHWHQLUHQFRPSWHWHPHVFRPODÁH[LELOLWDW
G·~VWDQWHQKDELWDWJHV ÁH[LELOLWDWHQOHVGLVWULEXFLRQVHOLPLQDFLyGHMHUDUTXLHVLQFRUSRUDFLyG·HVSDLVFRPXQVHYLWDU]RQHVDPESRFDYLVLELOLWDW
RTXHSXJXLQGRQDUODSHUFHSFLyG·LQVHJXUHWDW FRPHQHTXLSDPHQWV HVpais oberts, sense tanques, generació d’espais d’estada i de trobada, espais
multifuncionals). També són criteris que cal tenir en compte el fet de fer
XQDFLXWDWDFFHVVLEOHDWRWVHOVFROøOHFWLXV LQIDQWVSHUVRQHVDPEGLYHUVLWDW
funcional o gent gran), una ciutat més neta i cuidada, o una ciutat segura
ERQDYLVLELOLWDWERQDLOøOXPLQDFLyJDUDQWLUODFRQFXUUqQFLDGHSHUVRQHV
garantir un control informal i l’oportunitat de demanar ajuda).
)LQDOPHQW HO WHPSV HV SODQWHMD GH PDQHUD WUDQVYHUVDO MD TXH WUDYHVVD
d’una manera o altra tots els criteris anteriors. Els diferents col·lectius tenen diversitat de ritmes temporals i d’experiències sobre l’ús de la ciutat
TXHV·KDQGHWHQLUHQFRPSWHDO·KRUDGHSODQLÀFDULJHVWLRQDUXQSURMHFWH
com el de la Model.

85

Llista d’equipaments

Evolució del programa durant el procés
/DPHVXUDGHJRYHUQGHOSUHQGXHVGHFLVLRQVLPSRUWDQWVUHVSHFWHDO
programa d’usos futurs de la Model:
&RP D UHVXOWDW GHO FDQYL GH SURSLHWDW GH OD SDUFHOøOD TXDOLÀFDGD GH 
s’estableix que el sostre destinat a ús terciari/hoteler passa a ser sostre
d’habitatge públic.
Es pren el programa d’equipaments proposat pel Pla director del 2009
FRP D SXQW GH SDUWLGD TXH FDO DFWXDOLW]DU VHJRQV OHV QRYHV QHFHVVLWDWV
durant el procés participatiu.
&RQFOXVLRQVGHOSURFpVSDUWLFLSDWLXUHVSHFWHDOSURJUDPDGHÀQLWLX
(VFRQÀUPDODQHFHVVLWDWGHSDUWGHOSURJUDPDSURSRVDWSHO3ODGLUHFWRU
GHOHVSDLPHPRULDOHVFRODG·HGXFDFLyLQIDQWLOLSULPjULD TXHSDVVD
DVHULQVWLWXWHVFROD HVFRODEUHVVROFDVDOGHMRYHV TXHHVWUDQVIRUPDHQ
espai per a joves) i la residència per a gent gran.
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La residència assistida que recollia el Pla director del 2009 està pendent
de trobar una altra ubicació atès que es tracta d’un equipament de ciutat i
s’ha donat prioritat a la gran demanda d’equipaments de barri.
Es posa en dubte el pavelló poliesportiu per part del veïnat però es manté
dins el programa per demanda municipal.
Desapareix del programa l’aparcament de rotació i s’acorda construir només els aparcaments exigits per normativa d’habitatge.
$SDUHL[HQ QRYHV GHPDQGHV G·XVRV FRP DUD XQ PHUFDW GH SDJqV V·HVWj
WUHEDOODQWGHÀQLQWXQSURJUDPDG·HVSDLVG·HFRQRPLDVRFLDOLVROLGjULDTXH
inclourien el mercat de pagès), espais multiartístics compartits amb altres
equipaments, aula ambiental vinculada al nou parc i un espai per als comerciants de barri.
(OSURJUDPDGHÀQLWLXV·DFDEDGHFRQÀJXUDUGHVSUpVGHFRQVXOWDUDPEHOV
diferents operadors municipals implicats.

/OLVWDGHÀQLWLYDG·HTXLSDPHQWV



Espai memorial
Institut escola
Escola bressol
5HVLGqQFLDSHUDJHQWJUDQ
Pavelló poliesportiu PAV3
Espai per a joves
Aparcament mínim normatiu
Espais d’economia social i solidària
Espais artístics vinculats a altres equipaments
Aula ambiental

87

Espai memorial

Descripció del programa i col·locació

Espai memorial
- Espai cel·les / exposició permanent
- Exposició temporal
- Exhibició de documents

800 m²

Auditori HVSDLFRP~DPEODUHVWDG·HTXLSDPHQWV
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'LSzVLWGHODPHPzULD 

- Centre de documentació i exposició
- Institut Passats Presents
'LSzVLWLDU[LX P² soterrats)
- Sala de neteja i restauració
[VDODGHFODVVLÀFDFLyGHGRFXPHQWV
/DERUDWRULGHGLJLWDOLW]DFLy
- Arxiu
- Dipòsit



P²

$WHQHXGHODPHPzULD







P²

(VSDLVFRPSDUWLWV
- Espais polivalents
- Administració







P²

Àgora cultural
- Tallers educatius
- 3x aules externes
[DXOHVSUzSLHV

400 m²

FLUFXODFLRQV  VXSFRQVWUXwGD
Sup. total: 3.080 m²

Espai memorial

Criteris de col·locació
La ubicació de l’espai memorial es preveu a la quarta galeria. És en aquest
espai on van estar reclosos molts dels presos polítics que van estar tancats a la presó Model. Aquest fet li atorga un alt valor emocional, més
enllà d’elements tangibles. És, doncs, un dels espais més representatius
de la Model.
És també a la quarta galeria, concretament a la primera cel·la del primer
pis, on es troba l’anomenada “Capella gitana”, obra de l’artista avantguarGLVWDLDFWLYLVWDSROtWLF+HOLRV*yPH]TXHYDVHUFRQGHPQDWVRWDO·DFXVDFLyGHSURSDJDQGDLOøOHJDOHQWUHHOVDQ\VL/·REUDUHSUHVHQWDOD
mare de Déu de la Mercè, redemptora de presos amb el nen i diferents
jQJHOVWRWVHOOVDPEÀVRQRPLDJLWDQD

Tot i la certesa de la col·locació de l’espai memorial a la quarta galeria,
hi ha diferents possibilitats pel que fa a la delimitació de l’espai concret
TXHXWLOLW]DUj$L[tGRQFVFROøORFDQWOHVGLIHUHQWVSRVVLELOLWDWVXQDVREUH
O·DOWUDV·REVHUYDODFRQFRUGDQoDSHOTXHIDDPpVGHODPHLWDWGHOSULPHU
WUDPGHODJDOHULDDSDUWLUG·DTXtV·REVHUYHQGLIHUHQWVDOWHUQDWLYHV'HVGH
ODXWLOLW]DFLyGHODUHVWDGHODJDOHULDHQDOJXQDGHOHVSODQWHV LQFORVDOD
SODQWDVRWHUUDQL ODXWLOLW]DFLyGHOVXEVROIRUDGHO·jPELWGHODJDOHULDSHU
XELFDUSHUH[HPSOHO·HVSDLG·DXGLWRULREpSUHYHXUHXQDIRUWDXWLOLW]DFLy
de l’espai central del panòptic i, per tant, entendre que aquest dependrà,
en grau major, de l’espai memorial.

La quarta galeria es troba en bon estat de conservació i és la que ha patit
PHQ\VPRGLÀFDFLRQVDOOODUJGHOVDQ\V'HFDUDDOIXWXUSURMHFWHSHOVHX
DOWYDORUKLVWzULFLSHOIHWGHVHUXQDPRVWUDÀGHGLJQDGHOVHVSDLVRULJLQDOV
de la presó, la intervenció que es faci a l’espai serà el més respectuosa
possible, buscant sempre la màxima preservació de la galeria, i alterant-la
el mínim possible.
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El programa de l’espai memorial no ocuparia la totalitat de la quarta galeria i pot conviure amb altres programes que ajudin a teixir sinergies amb
l’espai memorial. L’ús compartit dels espais i la màxima polivalència del
programa són valors que ja eren molt presents quan encara era una presó
i que es volen mantenir en el futur projecte.
La ubicació de l’espai memorial a la quarta galeria s’ha de sumar al fet que
la Model, per si mateixa, ja té un alt contingut memorial en tot el recinte.
4XDOVHYROSURSRVWDKDG·LGHQWLÀFDULQWHJUDULSRWHQFLDUDTXHVWDVHQVLELlitat. L’espai central del panòptic, per les característiques que li ofereix la
PDWHL[DFRQGLFLySDQzSWLFDGHO·HGLÀFLpVDPpVG·XQHVSDLGHUHODFLyHQtre persones, un espai de relació entre els diferents equipaments. Per tant,
es preveu que se’n pugui fer ús des de l’espai memorial per celebrar-hi
determinades activitats.
/DSODQWDVRWHUUDQLSRWVHUXWLOLW]DGDSHUXELFDUWRWHVDTXHOOHVSDUWVGHO
programa que necessiten una especial protecció respecte als factors ambientals tals com la humitat, la incidència solar directa, la temperatura...

Institut escola

Descripció del programa i col·locació
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Educació infantil
[DXODLQIDQWLO
- Aula psicomotricitat
- Tutoria

440 m²

Educació primària
- 12x aula primària
- 2x aula desdoblament
- 2x aula suport
- Aula complementària

830 m²

Educació secundària i batxillerat
- 8x aula ESO
[DXODEDW[LOOHUDW
- 2x aula desdoblament
- 2x aula suport
- Aula complementària

840 m²

$GPLQLVWUDFLy 


- Direcció / cap d’estudis / secretaria
- Sala de professorat / departaments
- Tutoria
- Despatx professional extern
$)$DVVRFLDFLyG·DOXPQHV



P²

Altres
1.344 m²
- Gimnàs
- Escenari  HVSDLFRP~amb la resta d’equipaments)
0DJDW]HPV
- Vestidors
- biblioteca
- Aula de música / plàstica
- Aules de tallers / tecnologia / dibuix
- Aula d’informàtica
- Laboratoris
- Menjador/cuina
- Instal·lacions
FLUFXODFLRQV  VXSFRQVWUXwGD






Sup. total:  m²
HVSDLVH[WHULRUV  3.246 m²

Institut escola

Criteris de col·locació

Assolellament del 21 de desembre

L’institut escola és un dels programes de dimensions més grans dels proSRVDWVLDODYHJDGDHOTXHWpFULWHULVPpVHVSHFtÀFVDO·KRUDGHSODQLÀFDU
la seva col·locació.
Un dels criteris prioritaris és que els centres educatius han de tenir un
bon assolellament, ja que el sol és un factor molt important en el desenYROXSDPHQWGHOVLQIDQWV0LWMDQoDQWXQHVWXGLG·DVVROHOODPHQWYHLHPTXH
a l’hivern els patis amb més hores de sol en horaris lectius són els situats
entre la segona i la tercera galeria, i la tercera i la quarta. La resta de patis
tenen un assolellament clarament inferior. A l’estiu tots els patis tenen un
assolellament molt similar.
La pol·lució i la contaminació acústica són un altre factor important que
cal tenir en compte, en aquest cas de manera negativa, ja que tenen impacte en el creixement i en la salut dels nens i les nenes. És aconsellable
situar els equipaments educatius lluny de les vies transitades i en contacte
DPEHOVHVSDLVPpVSDFLÀFDWVLO·HVSDLYHUG
Entendre el pati com un espai verd, permeable, amb vegetació i en continuació amb el parc permet enriquir la qualitat dels dos espais. El fet de
concebre els patis com a “patis oberts” dona molt sentit a aquesta relació
entre el parc i el pati.
L’espai exterior del pati és també un espai educatiu i ha d’estar dissenyat
SHUWDOTXHWLQJXLFRQWLQXwWDWDPEOHVPDWHL[HVDXOHV+DGHUHVSRQGUHD
les necessitats de l’etapa infantil i primària on els reptes físics que tenen
a veure amb el cos i el moviment són essencials per el desenvolupament
dels infants. Així doncs, ha de permetre la mobilitat enèrgica, la necessitat
GHFyUUHUG·DPDJDUVHGHVDOWDUG·HQÀODUVH+DGHVHUXQHQWRUQYHUGTXH
potenciï el contacte amb la natura.

Assolellament del 21 de juny
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Institut escola

Criteris de col·locació
El fet de destacar la condició panòptica de l’espai per sobre de la volumeWULDFRQFUHWDSHUPHWDGDSWDUO·HGLÀFLDOHVQHFHVVLWDWVLHOVUHTXHULPHQWV
GHOVFHQWUHVHGXFDWLXVLpVXQDHVWUDWqJLDÁH[LEOHSHUFROøORFDUHOSURJUDPDGHPDQHUDDGHTXDGDHQFRPSWHVGHUHVWULQJLUORDXQDJHRPHWULDÀ[D
$TXHVWDHVWUDWqJLDSHUPHWWDPEpFROøORFDUHOSODGHIDoDQDDOOjRQVLJXL
FRQYHQLHQWSUHVFLQGLQWHQPROWVFDVRVGHOHVIDoDQHVRULJLQDOVGHOHVJDleries, les quals no són aptes per a usos educatius. És important que l’ediÀFLGLVSRVLGHÀQHVWUHVJUDQVTXHGHL[LQSDVVDUODFODURUGHOGLDLVLVWHPHV
que aportin visibilitat des de l’interior però també privacitat i intimitat
des de fora.
També és important el diàleg que té l’equipament amb el seu entorn més
LPPHGLDWOHVUHODFLRQVIXQFLRQDOVGHO·LQVWLWXWHVFRODDPEODUHVWDGHSURgrames permeten fer un ús més ampli i polivalent dels diferents equipaPHQWV /D SRVVLELOLWDW GH FRPSDUWLU HVSDLV WDPEp SHUPHW RSWLPLW]DU HOV
recursos.
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$L[tGRQFVODSUR[LPLWDWG·HVSDLVFRPHOSROLHVSRUWLXSHUPHWODXWLOLW]DFLy
en certes franges horàries de les pistes per part de l’escola. El mateix passa amb certs programes com l’espai de joves, l’espai memorial o l’escola
bressol on determinades aules, sales, patis, etc., poden passar a formar
part d’una xarxa d’espais d’ús comú. Les sinergies que s’estableixen entre
els diferents equipaments són clau per seguir entenent la Model com un
conjunt.
'HODPDWHL[DPDQHUDTXHKLKDSURJUDPHVFRPSDWLEOHVLTXHHVEHQHÀFLen d’una estreta relació amb l’institut escola, també hi ha programes que
és millor que n’estiguin separats. És el cas de l’habitatge, on, per diversos
motius, molèsties per soroll, privacitat dels infants, etc., és preferible situar-lo a una distància prudencial, i col·locar, si cal, el mateix institut escola
com a separació entre el pati i l’habitatge.

P

)RQGjULDQHFHVVjULD
segons equipament

Institut escola

Criteris de col·locació
/DXWLOLW]DFLyGHOPDWHL[HGLÀFLFRPDGHOLPLWDFLyMDVLJXLUHVSHFWHDDOWUHV
HGLÀFLVFRPO·KDELWDWJHRUHVSHFWHDOPDWHL[FDUUHUSHUPHWQRKDYHUGH
col·locar una tanca al voltant del pati. Aquest fet evita repetir la imatge de
presó una altra vegada, ja que s’hauria tret un mur per posar-n’hi un altre.
Basant la col·locació de l’equipament en aquests criteris, es considera
que el millor lloc per ubicar l’institut escola és al voltant del pati comprès
HQWUHODWHUFHUDLODTXDUWDJDOHULD+LKDGLIHUHQWVDOWHUQDWLYHVSHUGHWHUPLQDUQHODGLVWULEXFLyÀQDO
/D XWLOLW]DFLy G·DPEGyV FRVWDWV GH OD WHUFHUD JDOHULD RSFLy TXH WLQGULD
HO SUREOHPD G·DFDEDU SULYDWLW]DQW HQ FHUWD PDQHUD O·HVSDL *HQHUDU XQD
SHoDTXHXQHL[LHOFRVWDWLQWHULRUGHODWHUFHUDJDOHULDDPEHOSULPHUEORF
GHO·HGLÀFL7DOOHUVTXHWDQFDULDDL[tHOSDWLLHOEROFDULDFDSDOSDUFLXQD
tercera opció, variant d’aquesta última, és entendre-ho com dues peces
separades i, per tant, permetre una certa permeabilitat del verd cap a
3URYHQoDDWUDYpVGHOSDWLGHO·HVFROD
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Escola bressol

Descripció del programa i col·locació
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$XOHV 


- 1x aula de 0-1 anys
- 3x aula d'1-2 anys
- 3x aula de 2-3 anys
- 2x sala d’usos múltiples
- Espai familiar
$XODWDOOHUVYLVLWHV





P²

$GPLQLVWUDFLy 
- Direcció
- Sala de professorat
- Vestidors





P²



Servei
- Cuina i rebost
- Escombraries
- Bugaderia
- Guardacotxes
- Lavabo persones amb discapacitat
0DJDW]HPV

68 m²

Pati

330 m²

,QVWDO÷ODFLRQV









P²

7HUUDVVHV









P²

FLUFXODFLRQV  VXSFRQVWUXwGD







Sup. total:  m²
HVSDLVH[WHULRUV  Pò

Escola bressol

Criteris de col·locació
L’escola bressol comparteix molts dels criteris de l’institut escola, l’assoOHOODPHQWODFRQWLQXwWDWDPEHOSDUFLODSUR[LPLWDWDYLHVSDFLÀFDGHV+LKD
SHUzFULWHULVHVSHFtÀFVGHO·HVFRODEUHVVRO
En tractar-se de nens i nenes més petits que l’institut escola es fa més
complicat el fet de compartir espais dins l’escola bressol amb altres equiSDPHQWVODPDMRULDGHSDWLVGHMRFLDXOHVVyQG·~VH[FOXVLXSHOFHQWUH7RW
i així, col·locar-la a prop de l’escola ajuda a facilitar la recollida als pares
i mares.
Una col·locació propera a l’equipament residencial també permet relacions de caire més sensorial. Les rialles i el joc dels infants passen a formar
part del dia a dia de les persones grans que hi viuen, a la vegada que
aquestes poden dedicar temps i joc amb els nens i les nenes. L’intercanvi
intergeneracional és un valor que es vol potenciar en el futur projecte de
la Model.
Un condicionant important és que la distribució dels espais ha de ser
preferentment en planta baixa o en planta baixa i pis. Això fa que, tot i
la poca superfície de l’equipament, aquest tingui una ocupació en planta
important, més encara quan es tenen en compte els patis.Tot i això, també
permet la possibilitat de situar-lo en les plantes baixes d’algun altre equiSDPHQWRÀQVLWRWGHO·KDELWDWJH
$GLIHUqQFLDGHO·LQVWLWXWHVFRODRQODJUDQHVSHFLÀFLWDWGHOVVHXVFULWHULV
de col·locació, però sobretot el seva gran dimensió, fan que totes les opcions de col·locació girin entorn d'un àmbit determinat, l’escola bressol i
HOVHXSHWLWIRUPDWSHUPHWHQXQDFROøORFDFLyPROWPpVÁH[LEOH
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+DELWDWJH

Descripció del programa i col·locació
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Habitatge públic de lloguer
Habitatge convencional divers
Habitatge experimental
Altres modalitats d’habitatge

Sup. total: 12.292 m²

+DELWDWJH

Criteris de col·locació
Els nous projectes residencials d’iniciativa pública que es desenvolupin es
JHVWLRQDUDQHQUqJLPGHOORJXHULV·XELFDUDQDO·HGLÀFLGH7DOOHUV FDUUHU
GH 1LFDUDJXD  L D O·HGLÀFL DGPLQLVWUDWLX FDUUHU G (QWHQoD  SHUTXq VyQ
tipològicament els més adients per a usos residencials, així com sobre les
galeries del panòptic, on la seva ubicació podria comportar una important transformació i una ampliació de la crugia de les cel·les. En el futur
GRFXPHQWG·HVWUDWqJLHVV·DFDEDUjGHGHWHUPLQDUODXELFDFLyGHÀQLWLYDGHOV
habitatges, així com la ubicació de la residència de gent gran.
8QDSRUFLyGHOVKDELWDWJHVXELFDWVDOHVJDOHULHVGHO·HGLÀFLSDQzSWLFHV
podrà fer mantenint la secció actual i l’estructura de les cel·les, de manera
que aquests habitatges serveixin alhora com a laboratori d’experimentació tipològica i de conservació patrimonial.
(OVKDELWDWJHVKDXUDQG·RIHULUXQDHOHYDGDÁH[LELOLWDWWLSROzJLFDSHUWDOTXH
puguin ser assignats a unitats de convivència diverses i, alhora, permetin
adequar-se als canvis interns que viuen les unitats de convivència usuàries
dels habitatges al llarg dels anys.
L’habitatge estarà separat dels usos que poden suposar més incompatiELOLWDWV HQ DTXHVW VHQWLW WDQW O·LQVWLWXW HVFROD GXUDQW O·KRUDUL OHFWLX FRP
l’espai per a joves en horaris de tarda-vespre suposen una font de soroll
que cal tenir en compte.
Les diferents promocions d’habitatge tendiran a agrupar-se per facilitar-ne
la gestió, tant en la fase de construcció com la en la fase posterior de
gestió un cop incorporades al parc públic d’habitatge.
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Equipament residencial

Descripció del programa i col·locació

Espais de llar
- Dormitoris amb bany i dutxa
- Sala d’estar
- Menjadors de planta
- Espais de visita
2IÀFHPHQMDGRUOOHQFHULDQHWHMD
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6DOHVEjVLTXHVG·DWHQFLy 
- Aula de treballs manuals
- Sala de motricitat
)LVLRWHUjSLD
- Podòleg/òloga
- Psicologia
5HKDELOLWDFLy



1.614 m²



P²

Administració
- Sala de reunions servei
- Vestuari servei
- Bugaderia
- Sala de neteja
5HFXUVRVKXPDQV

174 m²

Serveis d’hostaleria

137 m²

,QVWDO÷ODFLRQV









P²

'HSHQGqQFLHVFRPSOHPHQWjULHV 



P²

FLUFXODFLRQV  VXSFRQVWUXwGD
Sup. total:Pò

Equipament residencial
Criteris de col·locació

L’equipament residencial, el qual està previst que vagi destinat a gent gran,
HVWj SUHYLVW VLWXDUOR D O·HGLÀFL DGPLQLVWUDWLX GHO FDUUHU G (QWHQoD WRW L
així, no es descarta l'opció de situar-lo en una de les galeries del panòptic.
/·HGLÀFLDGPLQLVWUDWLXHVWDYDGHVWLQDWHQHOVVHXVQLYHOOVVXSHULRUVDKDELtatges dels funcionaris que treballaven a la presó i dependències administratives, pVSHUDL[zTXHOHVFDUDFWHUtVWLTXHVGHO·HGLÀFLV·DGDSWHQIjFLOPHQW
a usos residencials i d’habitatge. Seria, doncs, l’ús més similar a l’original i,
per tant, el que seria més fàcil d’adaptar.
'·DOWUDEDQGDOHVJDOHULHVWDPEpSRGHQDGPHWUHO·~VUHVLGHQFLDOHQTXDOsevol cas, les cel·les disten molt dels estàndards mínims d’un espai resiGHQFLDOSHUWDQWHVUHTXHUHL[XQDREUDPDMRUSHUWDOG·DGHTXDUHOVHVSDLV
als estàndards requerits.
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Pavelló poliesportiu PAV3

Descripció del programa i col·locació
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3LVWDSROLHVSRUWLYD







P²
P²

Grades

122 m²

Vestíbul i control d’accessos
[YHVWLGRUVJUXSV
- 2x vestidors col·lectius
- 3x vestidors àrbitres
- 3x serveis pista
- Neteja
- Infermeria
0DJDW]HPPDWHULDO

60 m²

,QVWDO÷ODFLRQV
FLUFXODFLRQV  VXSFRQVWUXwGD
Sup. total: Pò

Pavelló poliesportiu PAV3
Criteris de col·locació

Tot i que en el procés participatiu va sorgir la possibilitat de reduir el
programa de PAV3 a un PAV2 o a unes pistes cobertes, es considera que
la necessitat d’un pavelló poliesportiu a l’Esquerra de l’Eixample és real, i
que la seva reducció a PAV2 no suposaria un guany important pel que fa a
espai sinó al contrari, l'oferta esportiva es veuria molt reduïda.
El programa del poliesportiu requereix, pels mateixos condicionants de la
SLVWDXQDJUDQVXSHUItFLHHQSODQWDLXQJUDQYROXPHQDOojULD$L[tGRQFV
OD VHYD FRQYLYqQFLD DPE HOV HGLÀFLV H[LVWHQWV L DPE HO SDUF GHSqQ G·XQ
correcte encaix no només en planta sinó també en secció.
+LKDXQVDOWWRSRJUjÀFHQWUHHOVFDUUHUV5RVVHOOyL3URYHQoDHOTXDOVH
VLWXDYRUDHOVP$TXHVWSUHVHQWDXQDJUDQRSRUWXQLWDWDO·KRUDGH
VLWXDUHOSROLHVSRUWLXMDTXHSHUPHWVHPLVRWHUUDUORLDL[tPLQLPLW]DUO·LPSDFWHGHO·HGLÀFLVREUHODUHVWDGHOFRQMXQWLHOSDUF
Aquest semisoterrament permet que, en la cota superior, la coberta de
O·HGLÀFLWLQJXLFRQWLQXwWDWDPEHOSDUFGHPDQHUDTXHDTXHVWDSRGULDVHU
XQHVSDLHQMDUGLQDW$TXHVWHVSDLVHVXPDULDDOVP² de verd.
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7DPEpJHQHUDXQDIDoDQDDPEDFWLYLWDWDOFDUUHUGH3URYHQoDMDTXHpVGHV
d’on es podria accedir a l’espai.
)LQDOPHQWSHUPHWULDXQDHYDFXDFLyFRUUHFWDHQFDVG·LQFHQGLVMDTXHO DOtura a la qual es preveu amb aquesta solució és inferior que a la que
estaria en cas de soterrar-lo completament.
L’únic espai que permet una bona col·locació en planta, que possibilita
O HQFDL[FRUUHFWHGHODSLVWDHQWUHOHVHGLÀFDFLRQVH[LVWHQWVLHQVHFFLyL
TXHSHUPHWDSURÀWDUHOVDOWWRSRJUjÀFH[LVWHQWHQWUHHOVFDUUHUV5RVVHOOy
L3URYHQoDpVODFDQWRQDGDHQWUHHOVFDUUHUV(QWHQoDL3URYHQoD
4XDOVHYRODOWUHFROøORFDFLyREOLJDULDDVRWHUUDUFRPSOHWDPHQWO·HGLÀFLIHW
que n'impediria una evacuació correcta en cas d’incendi, o a l’aparició
del volum sencer a cota de carrer, fet que trencaria la idea de conjunt en
DSDUqL[HUXQYROXPQRXIRUDGHODOzJLFDGHO·HGLÀFL
Les diferents opcions giren al voltant de com es relaciona la pista amb el
ÀQDOGHODSULPHUDJDOHULD

Espai per a joves

Descripció del programa i col·locació

9HVWtEXO









P²

Sales
- 12 sales de reunions CAU
- 2x sala de reunions
- Despatx entitats
- Despatx treballadors/ores
- Sala polivalent
- Sala tallers
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(VSDLVHVFqQLFV 
[EXFVG·DVVDLJ
- Sala de dansa



630 m²





P²

Auditori HVSDLFRP~amb la resta d’equipaments)
5RFzGURP









P²

Cuina
,QVWDO÷ODFLRQV

30 m²








P²

Zona d’emmagatzematge
- Polvorí
- Lavabos i dutxes

100 m²

FLUFXODFLRQV  VXSFRQVWUXwGD
Sup. total: 1.870 m²

Espai per a joves

Criteris de col·locació
L’espai per a joves és un programa que no requereix uns condicionants
JDLUHHVSHFtÀFVSHOTXHIDDO·HPSODoDPHQWSHUzVtUHVSHFWHDOVFRQGLFLonants dels espais interiors, on s’efectuen una gran varietat d’activitats.
Aquest programa és l’adaptació del casal de joves que proposava el Pla
director del 2009, en el qual es replantegen certs aspectes com la gestió i
les característiques d’alguns dels espais.
La polivalència i l’ús compartit dels espais obliguen a disposar de sales
GLjIDQHVFDSDFHVGHUHVSRQGUHDOHVGLIHUHQWVDFWLYLWDWV+LKDODGHPDQGD
G·HVSDLVDPEDOoDGD
L’espai de joves és un equipament que per ús horari i per tipologia d’activitats generarà soroll fora de l’horari habitual, és per això que és convenient situar-lo a una distància prudencial respecte als habitatges i residència. Tanmateix, han d’estar degudament condicionats per evitar al màxim
la propagació de soroll a l’exterior.
L’accés al recinte ha de poder-se fer en hores en què probablement la resta dels equipaments estaran tancats, és per això que s’ha de preveure un
accés directament des del carrer, independentment de si l’accés principal
és des de l’espai central del panòptic o no.
eV XQ HVSDL TXH Wp XQD XELFDFLy ÁH[LEOH GHJXW D OD VHYD PLGD L WDPEp
perquè el seu correcte funcionament depèn en gran mesura de les sinergies que pugui establir amb els equipaments del seu voltant. Així doncs,
dependrà molt d’on s’ubiquen equipaments com l’institut escola, l’escola
bressol, l’espai memorial i el verd.
(QFDVGHVLWXDUVHFRPDSDUHL[HQHOGLEXL[VREUHOHVJDOHULHVRKDGH
permetre la permeabilitat del verd en planta baixa per tal de no interromSUHODFRQWLQXwWDWGHOSDUF RODGHOSDWLGHO·HVFRODLHOYHUG 
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Espai d’economia social i solidària
Descripció del programa i col·locació

104

0HUFDWGHSDJqV 


(VSDLVHWPDQDOGHSDUDGHV
- Espai per a tallers



Espai mercat social
- Àrea de venda
- Àrea de restauració

P²

2.000 m²

FLUFXODFLRQV 
Sup. total: 2.990 m²

Espai d’economia social i solidària
Criteris de col·locació

El fet que l’activitat no vingui donada únicament dels equipaments, sinó
que també es pugui produir per activitats d’economia social, permet que
O DÁXqQFLD GH JHQW QR TXHGL UHGXwGD DOV KRUDULV G·HQWUDGD L VRUWLGD GHOV
diferents equipaments, sinó que se sostingui al llarg del dia, cosa que el
converteix en un espai molt més dinàmic i ple de vida.

Es tractaria en tots els casos d’espais situats en planta baixa, i en el cas
del supermercat cooperatiu, amb possibilitat d’una planta soterrani. En
FDVG·XWLOLW]DUODSODQWDVRWHUUDQLSHUHQPDJDW]HPDWJHV·KDXUjGHSUHYHXUH
XQD]RQDGHFjUUHJDLGHVFjUUHJDDL[tFRPXQSRVVLEOHDFFpVPLWMDQoDQW
rampa.

Es planteja que el conjunt de la Model, a més de ser un KXE d’equipaments
de barri en un espai verd, sigui un espai de referència a la ciutat i a l’àrea
metropolitana del consum responsable, on totes les activitats comercials
siguin gestionades fonamentalment per iniciatives d’economia social i soOLGjULD (66 LTXHDJUXSLHQXQVROSXQWXQDRIHUWDGHSURGXFWHVLVHUYHLV
del dia a dia per a totes les esferes de la vida.
Els principals objectius de la proposta són fer fàcil i atractiu el consum
de productes i serveis de consum responsable i ESS, agrupant en un sol
punt una oferta de productes molt variats, arribar a noves persones i collectius, esdevenir un punt de trobada del consum responsable i les ESS,
fomentar els vincles entre l’ESS i altres actors com empreses mercantils o
altres administracions públiques i esdevenir un espai de referència cultural
i divulgatiu.
L’espai Mercat Social pot “impregnar” dels seus valors i pràctiques la resta
de serveis i equipaments, alhora que pot aportar la cohesió amb els serYHLVVLWXDWVHVSHFLDOPHQWHQO·HVSDLFHQWUDO SDQzSWLF SHUzWDPEpHQOD
UHVWD UHVWDXUDFLyRIHUWDFXOWXUDOFXLQDFRPSDUWLGDVXEPLQLVWUDPHQWGH
productes i serveis, etc.).
(VSODQWHMDODFRPHUFLDOLW]DFLyGHSURGXFWHVLVHUYHLVGHFRQVXPUHVSRQsable, els serveis de bar i restauració i temes d’oci i cultura: activitats
O~GLTXHVDUWtVWLTXHVLIRUPDWLYHVWRWHVDGUHoDGHVDXQS~EOLFDPSOLLGLYHUV
És important dotar d’activitat les plantes baixes de la Model, sobretot les
VLWXDGHVVREUHHOFDUUHUGH3URYHQoDMDTXHDMXGHQDRPSOLUXQEXLWHQHO
WHL[LWFRPHUFLDOGHOEDUULORFDOLW]DWHQDTXHVWSXQW
/DFROøORFDFLyHQHOSDQzSWLFSHUPHWO·DSURÀWDPHQWGHO·HVWUXFWXUDVHULDGD
de les cel·les per tal d’encabir els espais de caràcter més fragmentat, com
VHULHQOHVGLIHUHQWVERWLJXHVGHOPHUFDWGHSDJqV/DXWLOLW]DFLyGHWRWHO
triangle sencer podria servir per ubicar-hi altres programes més grans
com el supermercat cooperatiu.
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Espais comuns/mixtos

Descripció del programa i col·locació

Espai multiartístic
- Auditori
(VSDLSROLYDOHQW GDQVDWHDWUHWDOOHUV
- Etc.
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Espais de treball
- Aula ambiental
- Sales de reunió per a entitats
- Tallers
- Etc.
Espai de restauració
- Cuines
0DJDW]HP
- Etc.
Instal·lacions
- Dipòsits aigües freàtiques
- Dipòsits acumulació aigua calenta provinent energia solar / geotèrmia / etc.
- E.T.
- Espais destinats al manteniment
- Etc.
$SDUFDPHQW KDELWDWJHHTXLSDPHQWV
2ÀFLQHVzUJDQJHVWRU

Espais comuns/mixtos
Criteris de col·locació

3DUDOøOHODPHQWDWRWVHOVSURJUDPHVLGHQWLÀFDWVTXHUHVSRQHQDGHPDQGHV
concretes dins el barri i tenen òrgans gestors independents, apareixen
també altres espais de caràcter mixt. La concentració en un sol àmbit
d’una llista àmplia de grans equipaments genera una certa superposició
GHSDUWVGHOVSURJUDPHVSHUHYLWDUDTXHVWHVGXSOLFLWDWVHVSURSRVDFUHDU
espais compartits, més amplis i polivalents que s’adaptin a les diferents
QHFHVVLWDWVLGRQLQXQDUHVSRVWDPpVÁH[LEOH.
Gran part d’aquest programa compartit respon als anomenats espais
PXOWLDUWtVWLFV, que engloben usos com la música, el ball, debats i iniciatives
d’intercanvi cultural. La voluntat inicial és poder fer coincidir en un o més
espais l’auditori de l’espai memorial, la sala d’actes i la sala de dansa de
l’espai per a joves, o el teatre de l’institut escola, dotant aquests espais de
ODPLGDLODSROLYDOqQFLDQHFHVVjULHVSHUTXqSXJXLQVHUIjFLOPHQWXWLOLW]Dbles per tots aquests equipaments, i també per la resta.
1RpVSHUzO·~QLFDSHoDGHSURJUDPDTXHEXVFDXQDXWLOLW]DFLyFRPSDUtida per part de la resta d’equipaments. També és el cas dels diferents
tallers, sales de reunions i sales de treball, que podrien ser compartits per
les diferents entitats que formen l’espai memorial, l’espai de joves i els
espais d'economia social i solidària.
El fet de compartir espais pot ser també un criteri aplicable a la restauració, ja que programes com l’equipament residencial, l’institut escola,
l’espai per a joves o l’espai d'economia social i solidària tindran la necessitat d’espais dedicats a bar/restauració en alguns casos, o bé de cuines i
PDJDW]HPVHQG DOWUHV/DFHQWUDOLW]DFLyHQXQ~QLFHVSDLGHODSURGXFFLy
DOLPHQWjULD LQGHSHQGHQWPHQW TXH GHVSUpV FDGD SURJUDPD WLQJXL HO VHX
SURSLPHQMDGRU SRGULDSHUPHWUHDSDUWGHO·RSWLPLW]DFLyG·LQVWDOøODFLRQV
O·RSWLPLW]DFLyWDPEpGHOVUHFXUVRVDOLPHQWDULV(QDTXHVWVHQWLWODSUR[Lmitat dels espais d’economia social i solidària permet una fàcil entrada
de matèria primera provinent del supermercat cooperatiu, i dota tot el
procés d’un relat de consum responsable i de km 0
Les instal·lacions són un altre aspecte que cal tenir en compte, si s’aposWDSHUXQDJHVWLyHQHUJqWLFDFRQMXQWDSHUWDOG RSWLPLW]DUFRQVXPVLGH
PLQLPLW]DUUHVLGXVDTXHVWDQHFHVVLWDUjHVSDLVSHUDODJHQHUDFLyWUDQVIRUmació, etc., així com també espais de manteniment i de caràcter logístic.
Possibilitar i potenciar aquestes sinergies entre els diferents programes

DMXGDQRQRPpVDXQDRSWLPLW]DFLyGHOVHVSDLVGHODSUHVy TXHVyQOLmitats) i a una millor experiència per part de les persones usuàries, sinó
WDPEpDUHIRUoDUODLGHDGHFRQMXQWGHODSUHVy0RGHOLSHUWDQWDUHVpectar-ne el patrimoni material i immaterial.
$TXHVW VHJXLW G·LGHHV LPSOLTXHQ XQD LPSRUWDQW UHÁH[Ly VREUH OD IXWXUD
gestió del conjunt de la Model. A priori, aquests espais podrien ser gestionats per les peces grans d’equipament, però també es pot plantejar la
ÀJXUDG·XQzUJDQJHVWRUHQFDUUHJDWGHODJOREDOLWDWGHOD0RGHO$TXHVW
projecte, en ser totalment de titularitat municipal, és una oportunitat única per plantejar iniciatives innovadores des d’un punt de vista també de
la gestió.
Actualment s’està treballant per determinar les parts del programa que
són viables i determinar-ne les superfícies òptimes per tal que responguin
correctament a les diferents demandes i proposar quin dels altres òrgans
és l’encarregat de la gestió de cadascun d’aquests espais. El futur desenvolupament del Pla director haurà de contenir un estudi més detallat de
O RSWLPLW]DFLyGHOSURJUDPDDÀGHWUDQVIRUPDUDTXHVWDYROXQWDWHQXQD
proposta concreta.
La mida i posició d’aquestes peces pot variar enormement en funció de
TXDQWHV G·DTXHVWHV UHDOPHQW V·DFDEHQ PDWHULDOLW]DQW 3RWHQFLDOPHQW OD
SODQWD VRWHUUDQL GH O·HGLÀFL SDQzSWLF WDQW VRWD HOV EUDoRV FRP VRWD HOV
patis actuals, té condicions favorables per incloure els espais multiartístics
o espais de caire més logístic.
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Col·locació del programa
Superposicions de programa

De la superposició de totes les peces de programa, amb totes les opcions
SRVVLEOHV VH Q GHGXHL[ TXH SDUW G·DTXHVW SURJUDPD KDELWDWJH D7DOOHUV
HVSDLPHPRULDOLQVWLWXWHVFRODLSROLHVSRUWLX WpXQDSRVLFLyPROWÀ[DGD
tot i que el seu contorn pot variar.

(OSURMHFWHGHÀQLWLXLVREUHWRWODSODQWDEDL[DKDXULDGHUHÁHFWLUODLGHDGH
la Model entesa com un conjunt. Per tant, es generen sinergies que permeten als diferents equipaments compartir certs programes i així evitar
duplicitats.

$OWUHVSHFHVGHSURJUDPD HVFRODEUHVVROHVSDLSHUDMRYHVHTXLSDPHQW
residencial, espais d’economia social i solidària i la resta de l’habitatge)
WHQHQHQFDQYLPDUJHGHFROøORFDFLyLSHUWDQWPpVÁH[LELOLWDW

Dintre d’aquest supòsit hi hauria els programes com l’aula ambiental o els
espais multiartístics, que tindrien la funció d’agrupar parts del programa
de diferents equipaments, per generar així sinergies.

Per garantir que l’espai de les galeries sigui d’ús públic, es considera que la
col·locació del programa ha de ser asimètrica, és a dir, no hi hauria d’haver
HOPDWHL[SURJUDPDDEDQGDLEDQGDDWqVTXHDL[zVXSRVDULDODSULYDWLW]Dció de la galeria per a aquell ús.

En el cas de l’aula ambiental, agruparia part dels programes de l’institut
escola amb el parc. En el cas de dels espais multiartístics, agruparien parts
dels programes de l’espai memorial, l’espai per a joves i l’institut escola.
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6XSHUSRVLFLyGHOHVGLIHUHQWVDOWHUQDWLYHVG·XELFDFLyGHOSURJUDPD

Col·locació del verd
Un parc equipat

El tractament de la planta baixa serà essencial per garantir la qualitat de
O·HVSDL S~EOLF7DPEp pV LPSRUWDQW PD[LPLW]DU OHV UHODFLRQV WDQW YLVXDOV
com físiques, entre els diferents espais, per garantir la màxima transparència i procurar que el màxim nombre d’accessos es produeixi des de
l’espai de les galeries.

La posició del parc, juntament amb el destacament de l’estructura de
passatges i la recuperació de l’eix d’accés, permet garantir la permeabilitat,
tant transversal com diagonal, de l’àmbit de la presó Model.

/DUHODFLyHQWUHO·HVSDLS~EOLFLHOSURJUDPDHVGHÀQHL[DWUDYpVGHO·HVtructura de nous passatges. Les diferents agrupacions de programes seJRQVHOVTXDGUDQWVGHÀQLWVSHOSDQzSWLFTXHGHQHQYROWDGHVLLQWHJUDGHVHQ
l’espai públic i generen així un parc equipat.
/DPDMRULDGHOSURJUDPDTXHGDFRQFHQWUDWHQHOVHL[RVGHÀQLWVSHOVFDUUHUV 3URYHQoD L 1LFDUDJXD PHQWUH TXH V·DOOLEHUHQ HOV FDUUHUV (QWHQoD L
5RVVHOOyLHVGRQDDL[tFRQWLQXwWDWDO·HL[SDFLÀFDWGHOFDUUHUGHO5RVVHOOy
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6XSHUSRVLFLyGHOHVGLIHUHQWVDOWHUQDWLYHVG·XELFDFLyGHOYHUG

Criteris de gestió futura
La voluntat de la proposta és que la Model continuï sent un conjunt. Això
QRHVSRWJDUDQWLUQRPpVGHVGHOSURMHFWHDUTXLWHFWzQLFpVXQDRSRUWXnitat per generar un relat conjunt, no només des del punt de vista de la
història, la memòria i el patrimoni, sinó també des del punt de vista de
O·HÀFLqQFLDHQHUJqWLFDDIDYRULQWHFRQRPLHVG·HVFDODLGHVGHOSXQWGHYLVWD
VRFLDOSHUTXqHVSXJXLQUHIRUoDUVLQHUJLHVHQWUHHOVGLIHUHQWVHTXLSDPHQWV
i fomentar l’ús comunitari dels espais enfortint les xarxes socials entre els
GLYHUVRVSHUÀOVGHSHUVRQHVXVXjULHV
El fet que tots els usos que es proposen siguin públics, i que l’Ajuntament
sigui l’únic propietari del sòl, fa que aquesta idea de conjunt tingui sentit, i
VLJXLXQDRSRUWXQLWDWSHUPD[LPLW]DUO·HÀFLqQFLDHQODJHVWLyGHOVUHFXUVRV
públics.
'LYHUVRVIDFWRUVIDQUHFRPDQDEOHODÀJXUDG·XQHQVJHVWRUTXHV·HQFDUUHgui de la gestió unitària de tot el complex d’equipaments i el parc.
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- Espais i activitats. Atès que l’espai és limitat, i molts dels equipaments
tenen peces homòlogues en els seus programes, com és el cas d’una sala
d’actes o espais polivalents per fer diverses activitats, es proposa compartir algunes d’aquestes peces. En aquest sentit, caldria una coordinació de
programació d’activitats en els espais interiors d’ús comú, i també en els
espais exteriors.Alhora, és una oportunitat per generar sinergies entre les
diferents persones usuàries i gestores dels equipaments.
- Memòria. Les estratègies arquitectòniques que proposa el Pla director
afavoreixen que tots els espais del conjunt puguin mantenir elements originals de la presó, de manera que es possibilita que el memorial s’estengui
més enllà de l’espai destinat per al seu ús, i la memòria pugui conviure
amb els altres usos.
- Energia. El projecte de rehabilitació de la presó ha de ser exemplar des
del punt de vista energètic. La gestió energètica de tot el complex, d’una
mida considerable i de propietat pública, és una oportunitat per aconseguir els objectius més ambiciosos de sostenibilitat. Es planteja una font de
generació energètica comuna, per a tots els usos proposats, que tenen
UHTXHULPHQWVHQHUJqWLFVGLIHUHQWVLSHUWDQWHVIDQHFHVVjULDODÀJXUDG·XQ
gestor energètic.

(FRQRPLDVRFLDOLVROLGjULD/DYROXQWDWG·RSWLPLW]DFLyGHUHFXUVRVS~blics i d’exemplaritat en la seva gestió ens fa plantejar que totes les activitats econòmiques que s’ubiquin en els locals de plantes baixes siguin
d’economia social i solidària. També, explorar totes les possibilitats per
fomentar el metabolisme compartit, és a dir, que escoles i residència es
puguin abastir amb productes de km 0, produïts localment i de manera
responsable, que són els que abastiran el mercat de pagès o la cooperativa
que es proposa, o tenir la possibilitat de compartir el servei de menjador,
per part de tots els equipaments que ho requereixin.
Totes aquestes qüestions, més altres de caire més domèstic com la gestió
conjunta dels residus, les tasques de manteniment i vigilància ordinàries,
fan augmentar els motius per plantejar-se l’existència d’un ens gestor que
JDUDQWHL[LODFRKHUqQFLDLHÀFLqQFLDGHOFRQMXQW

Criteris de sostenibilitat

Impacte ambiental dels materials constructius
(OIHWHGLÀFDWRULLPSOLFDXQHOHYDWLPSDFWHDPELHQWDOSHUWDQWTXDOVHYRO
DFFLySHUUHGXLUDTXHVWLPSDFWHSRWVLJQLÀFDULPSRUWDQWVPLOORUHVVRFLDOV
VREUHWRWDOHVQRVWUHVFLXWDWVGHQVLÀFDGHVJUDQVFRQVXPLGRUHVGHUHFXUsos i generadores de residus. És important, doncs, apostar per una cultura
de la sostenibilitat per tal de reconduir aquestes situacions.
0LWMDQoDQWGLUHFWLYHVHXURSHHVV·KDDQDWGLVPLQXLQWO·LPSDFWHG·DOWUHVHWDSHVGHOFLFOHGHYLGDGHO·HGLÀFLFRPODGHO·~V DPEPLOORUHVSHUH[HPSOH
SHOTXHIDDO·HÀFLqQFLDHQHUJqWLFD SHUzDTXHVWIHWKDDXJPHQWDWO·LPSDFWH
ambiental dels materials, tant en valor absolut com també a escala percentual.
És, doncs, important ser sostenible també des del punt de vista de la construcció, i això passa per tancar cicles, és a dir, reconvertir els residus que
generem una altra vegada en recursos de la mateixa qualitat.
Davant d’aquest escenari actual, i sobretot a curt i mitjà termini, el paper
GHODUHKDELOLWDFLyG·HGLÀFLVSDVVDDVHUIRQDPHQWDOEjVLFDPHQWSHOVPRWLXV
següents.

(OV QLYHOOV G·LQWHUYHQFLy HQ HOV GLIHUHQWV HGLÀFLV L SHU WDQW HO UHVXOWDW
d’aquestes conclusions, estan condicionades sobretot per la incidència
GHOWLSXVG·~VLSHUO·HVWDWGHFRQVHUYDFLyGHOVGLIHUHQWVHGLÀFLV
Pel que fa a l’impacte ambiental de kg CO2, veiem que els escenaris de
rehabilitacions baixes i mitjanes representen aproximadament la meitat
d’impacte que els escenaris integrals, els quals es poden assimilar a l’imSDFWHTXHWLQGULDXQHGLÀFLG·REUDQRYD
Un altre escenari que s’ha considerat és l’aproximació a la quantitat de
recursos emprats. Les diferències respecte al consum de materials dels
GLIHUHQWVQLYHOOVG·LQWHUYHQFLyVyQLPSRUWDQWVDPEGLIHUqQFLHVGHÀQVD
tres vegades en el cas més extrem entre la rehabilitació de baix cost i
l’obra nova.
Pel que fa a la quantitat de residus generats, s’observa una tendència similar a la ja esmentada, les opcions menys intensives impliquen menys
generacions de residus. En el cas més extrem, la diferència és de gairebé
TXLQ]HYHJDGHV
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5HKDELOLWDUDOODUJDODYLGD~WLOGHOVHGLÀFLVLSHUWDQWUHGXHL[O·LPSDFWH
ambiental que en el seu moment van generar. La durabilitat o vida útil de
O·HGLÀFLpVXQIDFWRULPSRUWDQWTXDQHQFDOFXOHPO LPSDFWHDPELHQWDO
 5HKDELOLWDU LPSOLFD JHQHUDOPHQW XQ PHQRU FRQVXP GH UHFXUVRV TXH
l’obra nova.
 /D UHKDELOLWDFLy SHUPHW HQ DOJXQV FDVRV OD UHXWLOLW]DFLy HQ HO PDWHL[
HGLÀFLGHOVUHVLGXVTXHHVSRGHQDUULEDUDJHQHUDU
/DGHFLVLyGHUHKDELOLWDULQFORXPROWVIDFWRUVO·HVWDWGHO·HGLÀFLODLQYHUVLy
HFRQzPLFDTXHVXSRVDO·HQFDL[GHOVQRXVXVRVLÀQVLWRWDVSHFWHVSDWULmonials i socials. És important sumar a tots aquests aspectes també el
factor ambiental.
De l’estudi elaborat per Societat Orgànica respecte a l’impacte ambiental
de diferents supòsits de rehabilitació, el qual s’adjunta als annexos, se'n
poden extreure les conclusions següents.

Criteris de sostenibilitat
Generació i estalvi d’energia

$ OD 0RGHO HVWj SUHYLVW XQ ~V PROW LQWHQVLX G·HGLÀFLV L G·HTXLSDPHQWV
i, per tant, hi ha una previsió de coberta considerable de la qual caldrà
YDORUDUQHO DSURÀWDPHQWSHUDODLQFRUSRUDFLyGHVLVWHPHVGHJHQHUDFLy
renovable, principalment solar. A banda, caldrà rehabilitar intensament les
FRQVWUXFFLRQVH[LVWHQWVLDGHTXDUOHVGLIHUHQWVHGLÀFDFLRQVSHUWDOTXHHV
PLQLPLW]LODGHPDQGDHQHUJqWLFDG DTXHVWHV
Cal tenir en compte, com a premissa, que tota nova construcció que es
IDFLFRPDUHKDELOLWDFLyLQWHJUDOG·HGLÀFLVLHTXLSDPHQWVHQDTXHVWHVSDL
FDOGUjTXHPLQLPLW]LODVHYDGHPDQGDHQHUJqWLFDDSDUWLUGHODLQFRUSRUDFLyGHPHVXUHVG·HVWDOYLLHÀFLqQFLDHQHUJqWLFDWDQWPHVXUHVDFWLYHVFRP
passives, així com d’incloure la incorporació i ús d’energies renovables.
Les possibles accions o actuacions per considerar i estudiar que permeten rebaixar la demanda i el consum energètic del conjunt d’equipaments
i usos previstos, així com generar part de l’energia necessària per donar
resposta a les necessitats energètiques de l’espai, són:
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3HOTXHIDDHÀFLqQFLD
$FWXDOPHQW TXDOVHYRO QRYD HGLÀFDFLy PXQLFLSDO R UHIRUPD LQWHJUDO KD
GHFRPSOLUHO3URWRFROG·HGLÀFLVGHVHQYROXSDWSHUO·$JqQFLDG·(QHUJLDGH
Barcelona, on es marquen les exigències des del punt de vista energètic.
$GLDG·DYXLHVUHTXHUHL[WHQLUXQDFHUWLÀFDFLyHQHUJqWLFDGH$HQ(3Q5
LXQD%HQVLVWHPHVGHFOLPDWLW]DFLy3HUDUULEDUDDTXHVWVQLYHOOVGHGHPDQGDFDOSUHYHXUHODFRQVLGHUDFLyGHPHVXUHVSDVVLYHV DwOODPHQWDFXUDW
de l’envolupant, eliminació de ponts tèrmics, millora de l’aïllament de les
ÀQHVWUHV  L PHVXUHV DFWLYHV UHQRYDFLRQV G·DLUH FRQWURODGHV HQ IXQFLy
GH O·RFXSDFLy FHQWUDOLW]DU LQVWDOøODFLRQV GH FOLPDWLW]DFLy PLWMDQoDQW PjTXLQHVGHPROWDOWDHÀFLqQFLDUHJXODUVLVWHPHVGHFOLPDWLW]DFLyHQIXQFLy
GHODGHPDQGDXWLOLW]DUVLVWHPHVIUHHFRROLQJ, incorporar solucions LED en
l’enllumenat...).
-Pel que fa a generació d’energia renovable:
Integració de generació solar en coberta, tot i que es considera adient
fer una valoració conjunta de possibilitats de generació, més enllà de la
tecnologia solar, i decidir la millor tecnologia en funció de les necessitats
HVSHFtÀTXHVGHFDGDFHQWUH

Buscar noves solucions d’integració de generació més enllà de la coberta,
SHUH[HPSOHHQÀQHVWUHVRULHQWDGHVDOVXG(QDTXHVWVHQWLWKLKDVROXFLons que cal considerar que permeten rebaixar la incidència de calor en
aquests espais, alhora que permeten generar energia elèctrica renovable.
3RVVLELOLWDWVG·LQFRUSRUDUJHRWqUPLDHQHVSDLVREHUWVSHUH[HPSOH]RQHV
enjardinades.Valorar possibles solucions d’extensió de bescanviadors així
com possibles solucions alternatives que permetin incrementar el rendiPHQWGHVLVWHPHVFRQYHQFLRQDOVGHFOLPDWLW]DFLy
A banda de la diversitat d’usos i equipaments, es preveuen nous espais de
WUDQVLFLyHQFDUDSHUDFDEDUGHGHÀQLUÉs molt important aplicar criteris
de racionalitat energètica en aquests espais i, per això, caldrà determinar
i preveure els usos d’aquests espais de transició, tenint en compte el
següent:
6LÀQDOPHQWVyQHVSDLVWDQFDWVFDOGUjFRQFHSWXDOLW]DUHOVHVSDLVDPEYHQtilacions naturals i altres consideracions bioclimàtiques tals que es miniPLW]LQSUjFWLFDPHQWOHVQHFHVVLWDWVGHFOLPDWLW]DFLyDLSHQVDUVROXFLRQV
que permetin incrementar la generació renovable.
-En el cas que siguin espais oberts, cal assegurar que aquests espais no es
FOLPDWLW]HQLTXHKLKDXQHVSDLGLIHUHQFLDWHQWUHOHV]RQHVFOLPDWLW]DGHV
LOHVQRFOLPDWLW]DGHVDPEO·REMHFWLXÀQDOGHUHGXLUIXLWHVGHIUHGRFDORU
També cal considerar la incorporació de sistemes de generació, per la qual
FRVDFDOGULDDQDOLW]DUHOVHJHQW
-La integració de solucions de generació, incorporant tanta generació
com sigui possible, tant en coberta com en espai públic. En el cas de
tancar aquests espais, explorar la integració de mòduls de generació solar
fotovoltaica semitransparent.
/DSRVVLELOLWDWG·XWLOLW]DUDTXHVWVHVSDLVHQMDUGLQDWVSHULQWURGXLUJHRWqUmia amb extensió en superfície que permeti millorar el rendiment de les
SRVVLEOHVPjTXLQHVGHFOLPDWLW]DFLy
$WHVDODGLYHUVLWDWG·XVRVLHVSDLVHVFRQVLGHUDDGLHQWDQDOLW]DUSURSRVWHVHQHUJqWLTXHVGHFRQMXQWFRQVLGHUDQWXQDFOLPDWLW]DFLyFHQWUDOLW]DGD
WDPEpXQDJHQHUDFLyFHQWUDOLW]DGDG·HQHUJLDLXQDJHVWLyFRQMXQWDDOOjRQ
sigui viable.

Criteris de sostenibilitat
5HFROOLGDLHVWDOYLG·DLJXD

Els criteris respecte al cicle de l’aigua s’estructuren en tres grans pilars:
la recuperació quantitativa i qualitativa de les masses d’aigua subterrània,
O·DSURÀWDPHQWGHUHFXUVRVKtGULFVDOWHUQDWLXVSHUDO·~VG·DLJXDQRSRWDEOH
i els sistemes d’estalvi d’aigua.
En aquest sentit, i d’acord amb el primer punt, s’hauran d’incorporar estratègies que ajudin a la millora contínua de l’estat de les masses d’aigua
subterrànies i costaneres. Aquestes masses d’aigua es troben en bon estat quantitatiu, després d’una clara recuperació de nivells des dels anys
VHWDQWD$FWXDOPHQW V·REVHUYD XQD WHQGqQFLD SLH]RPqWULFD HVWDEOH WRW L
que amb possibles afectacions locals. Aquesta millora en l’aspecte quantitatiu no s’ha vist acompanyada, encara, per una recuperació del bon estat
qualitatiu en la mateixa mida. En aquest sentit, s’haurà d’impulsar la implementació de solucions tècniques per a la protecció i millora de les masses
d’aigua subterrànies i la protecció i millora dels sòls.
(O3ODWqFQLFSHUDO·DSURÀWDPHQWGHOVUHFXUVRVKtGULFVDOWHUQDWLXVGH%DUcelona té com un dels seus principals objectius substituir l’ús de l’aigua
potable per altres recursos hídrics alternatius en aquells usos que no
requereixin la qualitat de l’aigua de beure, fent un ús sostenible i sostingut
de l’aigua. Per tant, els projectes que es desenvolupin haurien de considerar les línies d’acció següents:
$SURÀWDPHQW GH O·DLJXD IUHjWLFD &HQWUDW HQ HOV XVRV XUEDQV L HTXLSDPHQWVS~EOLFVTXHQRUHTXHUHL[HQDLJXDSRWDEOH UHJG·HVSDLVYHUGVQHWHMD
viària, ompliment de fonts, hidrants per a bombers...). Dins de l’àrea d’actuació s’hauria de preveure la creació d’un sistema d’aigua freàtica dotat
GHFDSWDFLRQVDWUDYpVGHQRXVSRXVLXQGLSzVLWG·DSURÀWDPHQWG·DLJXD
freàtica.
$SURÀWDPHQWG·DLJHVJULVHVHQQRYHVHGLÀFDFLRQVLHTXLSDPHQWVSURYLQHQWGHEDQ\HUHVLGXW[HVSHUDO·RPSOLPHQWGHFLVWHUQHVGH:&HOUHJ
GH]RQHVYHUGHVLDOWUHVXVRVFRPSDWLEOHV
$SURÀWDPHQWGHOHVDLJHVSOXYLDOVUHFROOLGHVLHPPDJDW]HPDGHVHQFRberta per a usos de reg, ompliment de cisternes i altres usos. Aquesta
mesura pot estar acompanyada de la implantació de terrats vius i cobertes verdes, els quals requeriran l’aportació d’aigua de reg procedent
SUHIHULEOHPHQWGHOVVLVWHPHVG·DSURÀWDPHQWG·DLJHVSOXYLDOV

7UDFWDPHQWGHOHVDLJHVSOXYLDOVDO·HVSDLS~EOLFPLWMDQoDQW68'6 VLVWHPDXUEjGHGUHQDWJHVRVWHQLEOH HOVTXDOVSHUPHWHQODLQÀOWUDFLyG·DLJXDGHSOXMDDOWHUUHQ\PLWMDQoDQWVLVWHPHVGHGUHQDWJHXUEjVRVWHQLEOH
Aquestes infraestructures verdes augmenten la permeabilitat del sòl i són
XQDERQDVROXFLySHUUHQDWXUDOLW]DUHOFLFOHGHO·DLJXDMDTXHDIDYRUHL[HQ
ODLQÀOWUDFLyG·DLJXDGHSOXMDDOVXEVRODIDYRUHL[HQHOWUDFWDPHQWHQRULJHQ
GHODFRQWDPLQDFLyGHO·HVFRUUHQWLXVXSHUÀFLDOUHGXHL[HQO·HQWUDGDG·DLJXD
a la xarxa de clavegueram i redueixen els impactes de l’abocament en
temps de pluja.
De tota manera, tota xarxa d’aigua, sigui potable o de recursos hídrics
alternatius, s’haurà de dissenyar tenint en compte l’estalvi d’aigua mitjanoDQWODLQWURGXFFLyGHPHFDQLVPHVG·HVWDOYL3HUIHUDTXHVWHVWDOYLVHQVH
caràcter limitador, es disposa de diversos mecanismes tals com comptaGRUV LQGLYLGXDOLW]DWV UHJXODGRUV GH SUHVVLy PHFDQLVPHV HVWDOYLDGRUV HQ
aixetes i cisternes, o la incorporació de criteris de baix consum hídric en
el projecte de l’espai verd.
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5HGDFFLyGHOSURMHFWHG·HVWUDWqJLHV

0RGLÀFDFLyGHO3*0

Concursos d’equipaments

Execució

El present Pla director és l’eina que
marcarà els primers passos de la MoGHO WRW L DL[t QR VHUj O·~QLFD$ FRQWLnuació es detallen els principals passos
que cal seguir a partir d’ara.

5HGDFFLyGHOSURMHFWHG·RUGHQDFLy

0RGLÀFDFLyGHO3*0

El present Pla director obre una línia de treball innovadora respecte al
que s’havia treballat anteriorment en aquest mateix àmbit, i estableix el
punt de partida de cara a la futura transformació de la presó Model de
Barcelona.

Per tal de respondre a la necessitat d’adequar el marc urbanístic als nous
FULWHULV HVWDEOHUWV HQ DTXHVW SOD WDQW SHO TXH ID DO FRQMXQW GH SURJUDmes i demandes introduïdes com respecte als criteris de preservació del
FRQMXQWHGLÀFDWGHOD0RGHO V·HVWjWUDPLWDQWODPRGLÀFDFLyGHO3*0MD
que les hipòtesis sobre les quals s’està treballant en l’actualitat no tenen
encaix dins el planejament vigent donada la disposició actual dels sòls.

3HUWDOGHVHJXLUGHÀQLQWTXDQWLÀFDQWLFRQFUHWDQWOHVGHFLVLRQVSUHVHVL
les idees aportades al present Pla director, es considera oportú nodrir el
debat amb la presència d’equips professionals externs, persones expertes
en els diferents àmbits de reconegut prestigi amb l’objectiu d’aconseguir
una proposta coherent, equilibrada i de qualitat. És per això que el pas
VHJHQWDODGHÀQLFLyG·DTXHVW3ODGLUHFWRUpVODUHDOLW]DFLyG·XQFRQFXUV
per tal de seleccionar aquest equip multidisciplinari.
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Aquest concurs ha de suposar una evolució de les directrius marcades en
el Pla director, en cap cas ha de suposar un pas enrere o una reconsideració de les idees contingudes en aquest pla. Tot i la presa d’algunes decisions importants, el projecte de la Model és d’una enorme envergadura
i complexitat, cosa que fa que el marge de decisió per acabar concretant
un avantprojecte també sigui molt ampli, i doni cabuda a un debat ric i
constructiu.
Els tres grans eixos sobre els quals ha de girar el concurs i el projecte
posterior donen continuïtat als mateixos eixos que tracta el Pla director,
entenent que aquests interactuen els uns amb els altres i tenen una gran
LQFLGqQFLDHQWUHHOOVDTXHVWVHL[RVVyQHOVVHJHQWV
'HÀQLUOHVHVWUDWqJLHVGHFRQVHUYDFLyGHOVHGLÀFLVPDQWHQLQWODUHODFLy
de conjunt entre ells, així com el sistema de corredors de les galeries del
panòptic.
'HÀQLUODFROøORFDFLyGHÀQLWLYDGHOVXVRVLOHVUHODFLRQVTXHV·HVWDEOHL[HQ
entre ells, així com les condicions de contorn de cadascun d’ells. Proposar
HVWUDWqJLHVG·RSWLPLW]DFLyGHOSURJUDPD
 'HÀQLU HO SURMHFWH GHOV GLIHUHQWV HVSDLV OOLXUHV HVWDEOLQW OHV GLIHUHQWV
UHODFLRQVDPEO·HQWRUQXUEjLDPEHOPDWHL[SDUF'HÀQLUO·HVWUXFWXUDGH
corredors reconvertits en passatges.

$TXHVWD PRGLÀFDFLy GHO 3*0 À[D WUHV REMHFWLXV SULRULWDULV UHVSHFWH D
O·jPELWGHOD0RGHOLTXHMXVWLÀTXHQO·LQWHUqVJHQHUDOGHODSURSRVWD
5HVSRQGUHDODGHPDQGDGHGLVSRVDUGHQRXVHTXLSDPHQWVPpVFRKHrents amb les necessitats actuals del teixit urbà de l’Eixample, que ha manWLQJXWKLVWzULFDPHQWHQDTXHVWHQWRUQXQFHUWGqÀFLWG·HVSDLSHUDXVRV
dotacionals. D'altra banda, es proposa ubicar habitatge públic en substituFLyGHODSHoDGHWHUFLDULWHQLQWHQFRPSWHODJUDQRSRUWXQLWDWTXHVXSRVD
introduir aquest ús dins la trama de l’Eixample.
/·REWHQFLyLFRQFUHFLyG·XQYHUGVLJQLÀFDWDPDQHUDGHJUDQSDUFXUEj
DPEXQDVXSHUItFLHPtQLPDGHP² atesa la necessitat de verd urbà
dins del dens teixit de l·(L[DPSOH/DXELFDFLyG·DTXHVWD]RQDYHUGDV·KDGH
disposar en coherència amb altres operacions pròximes a la Model, com
ODSUHYLVLyGHODIXWXUDSDFLÀFDFLyGHOFDUUHUGHO5RVVHOOy
- La possibilitat d’establir nous mecanismes d’intervenció i preservació
SDWULPRQLDOTXHIDFLQFRPSDWLEOHVHOUHDOoDPHQWGHOVHOHPHQWVDUTXLWHFWzQLFVLKLVWzULFVPpVVLJQLÀFDWLXVFRPSDWLELOLW]DQWODPHPzULDFROøOHFWLYD
de l’antiga presó amb els nous requisits funcionals. S’ha de dur a terme la
FRUUHVSRQHQWPRGLÀFDFLyGHODÀW[DSDWULPRQLDOGHO3ODHVSHFLDOGHSURtecció del patrimoni arquitectònic i catàleg del districte de l’Eixample per
adaptar-la als nous objectius de protecció patrimonial.
/·DSURYDFLyLQLFLDOG·DTXHVWGRFXPHQWUHVSRQDODYROXQWDWGHGHL[DUGHÀnits els criteris més importants de cara al concurs, així com a la necessitat
G·DYDQoDUHOPj[LPSRVVLEOHHOFDOHQGDULSHUUHVSRQGUHDODVLWXDFLyG·XUgència d’alguns dels equipaments.
Posteriorment als concursos d’equipaments i paral·lelament a la redacció
GHOVSURMHFWHVV DQLUDQHODERUDQWHOVGLIHUHQWVSODQHMDPHQWVGHULYDWVDÀ
d’adaptar el planejament.

Concursos d’equipaments

Execució

6REUHODEDVHG·XQSURMHFWHPDUF PDVWHUSODQ TXHGHÀQHL[LOHVFRQGLFLons de contorn de cadascun dels programes, determini funcionalment
FDGDVFXQDGHOHVSODQWHVGHO·HGLÀFLGHÀQHL[LOHVGLIHUHQWVUHODFLRQVDPE
els espais lliures i estableixi les principals premisses de conservació del
SDWULPRQLDUTXLWHFWzQLFLGHODPRGLÀFDFLyGHO3ODJHQHUDOPHWURSROLWjHV
GHÀQLUDQHOVFRUUHVSRQHQWVSOHFVWqFQLFVTXHKDQGHVHUYLUGHEDVHSHU
als posteriors concursos dels diferents equipaments.

(O SURMHFWH GLItFLOPHQW VHUj FRQVWUXwEOH WRW GH FRS pV SHU DL[z TXH FDO
SUHYHXUHGHPDQHUDHÀFDoOHVIDVHVHQOHVTXDOVHVGHVHQYROXSDUjO·REUD
per tal de garantir que no hi hagi interferències entre les diferents obres,
ni amb les activitats provinents d'obres ja acabades.

eVLPSRUWDQWGHÀQLUHOVFULWHULVGHJHVWLyDEDQVGHSURFHGLUDODUHGDFFLy
dels plecs dels concursos, ja que aquests condicionaran enormement
O·HWDSDGHFRQVWUXFFLyLO ~VSRVWHULRUGHOVHGLÀFLV
(O 3OD GLUHFWRU L HO SURMHFWH PDUF PDVWHUSODQ) que el desenvolupa han
de garantir la coherència i la uniformitat del projecte tot i la diversitat
d’equips que treballaran sobre els diferents equipaments. També es considera la possibilitat que sigui el mateix equip redactor del PDVWHUSODQ qui
supervisi, juntament amb l’Ajuntament de Barcelona, els diferents projecWHVG·HTXLSDPHQWDÀGHJDUDQWLUODFRKHUqQFLDGHOFRQMXQW

Un factor important a l’hora de determinar les fases de construcció serà
la disponibilitat pressupostària de cadascun dels operadors. També serà
PROWLPSRUWDQWODSULRULW]DFLyTXHHVIDFLGHOVGLIHUHQWVHTXLSDPHQWVHQ
funció de la necessitat.
(QDTXHVWVHQWLWDFWXDOPHQWO·HVFROD;LULQDFVHVWUREDGHPDQHUDSURYLVLonal, en barracons, situació que cada any que passa es va agreujant degut a
l’acumulació d’aquests i a la necessitat imperant d’espai. En la mateixa línia
trobem l’habitatge públic, una necessitat bàsica a la ciutat i sobretot a l’Ei[DPSOHRQKLKDXQGqÀFLWG KDELWDWJHPROWJUDQ3HUWDOGHOOXLWDUFRQWUD
ODJHQWULÀFDFLyLO·H[SXOVLyGHOYHwQDWDPEYLVWDDODIXWXUDWUDQVIRUPDFLy
de l’àmbit, cal que la Model tingui entre les seves prioritats l’habitatge.
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Annexos
- Annex 1. Estat actual
- Annex 2. Assaig de proposta
- Annex 3. Estudi historicoarquitectònic i valoració patrimonial
$QQH[$QjOLVLGHSDWRORJLHVGHO·DQWLJDSUHVy0RGHOLPHVXUHVGHFRUUHFFLy
$QQH[(VWXGLHVWUXFWXUDOGHODSUHVy0RGHOLOHVSRVVLEOHVLQWHUYHQFLRQV
$QQH[%DODQoGHOHVQHFHVVLWDWVDFWXDOVLSURSRVWHVG·HTXLSDPHQWV
$QQH[$OWHUQDWLYHVG·HQFDL[GHSURJUDPDLSURMHFWH
- Estudi de transformacions de panòptics

0HFDQLVPHVLHQFDL[RVG·LPSODQWDFLyGHOSURJUDPDDOVHGLÀFLVH[LVWHQWV
- Annex 8. Anàlisi preliminar de l’impacte ambiental
- Annex 9. Projecte de documentació fotogramètrica
$QQH[5HSRUWDWJHIRWRJUjÀFGHOVHVSDLVGHOD0RGHO
- Annex 11. Informe de participació
- Annex 12. Informe criteris del cicle de l’aigua
- Annex 13. Informe criteris d’energia
$QQH[(VWXGLDPELHQWDOLW]DFLyDO·HQWRUQGHOD0RGHO
$QQH[3ODGLUHFWRU
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Situació
Planta baixa
Plantes 1, 2, 3, -1
Esquema patrimoni
Esquema usos
Esquema verd
Imatges

/DSURSRVWDHVUHDOLW]DHQSULPHUOORF
perquè serveixi de comprovació pel
que fa a les possibilitats d’encaix dels
diferents programes, i, en segon lloc,
per explicar les principals idees del Pla
director i com aquestes arriben a convergir.
En cap cas s’ha d’entendre aquest asVDLJ FRP XQ GLEXL[ ÀQDOLVWD VLQy WDQ
sols com un possible camí per seguir.
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Crèdits
Autoría del document:
Direcció de Model Urbà
+DQFRO÷ODERUDWHQODUHGDFFLyHOVVHJHQWVGHSDUWDPHQWVPXQLFLSDOV
Àrea d’Ecologia Urbana :
Direcció de Model Urbà I*HUqQFLD$GMXQWDG·8UEDQLVPH 'LUHFFLyGH6HUYHLV
de Planejament, Direcció d’Arquitectura Urbana i Patrimoni) I Gerència Adjunta
de Mobilitat I*HUqQFLD$GMXQWDGH0HGL$PELHQWL6HUYHLV8UEDQV 'LUHFFLy
d’Espais Verds, Barcelona Cicle de l’Aigua, Agència Energía) I Direcció d’Estratègia i Cultura de la Sostenibilitat I Direcció de Comunicació i Participació I
Institut Municipal d’Urbanisme I%DUFHORQD5HJLRQDOI Barcelona d’Infraestructures Municipals/S.A.
Altres regidoríes, gerències i organismes municipals
Districte de l’Eixample I)RPHQWGH&LXWDWI Democràcia Activa I5HJLGRULD
G·+DELWDWJHI,QVWLWXW0XQLFLSDOG·+DELWDWJHI&RPLVLRQDWGH0HPzULD+LVWzULca I Comisionat de Cultura I Institut de Cultura de Barcelona I Comisionat
d’Economía Social i Solidària I Àrea de Drets Socials I Consorci d’Educació I
Institut Municipal Barcelona Esports
7DPEpKDQFRO÷ODERUDWHOVVHJHQWVHTXLSVRSHUVRQHVH[WHUQHV
JPAM, arquitectura & urbanisme I BBG, estructures, recerca i rehabilitació I
Veclus I ActivaProspect I%0)*DUTXLWHFWHVI30L&DUTXLWHFWXUDIRWRJUDÀD
i fotogrametria per al patrimoni I Aquidos urbanisme, arquitectura i gestió I
Societat Orgànica I LaCol, arquitectura cooperativa I Equal Saree, arquitectura
i urbanisme amb perspectiva feminista I  -RVHS 0DULD GH /OREHW IRWRJUDÀD  I
4XzUXP&RQVXOWRUVI Comisió de Patrimoni de la Model
$L[tFRPOHVVHJHQWVHQWLWDWVYLQFXODGHVDOJUXSLPSXOVRU
Agrupament escolta Aldaia I Agrupament escolta I G. Ítaca I Agrupament Scout
5DELQGUDQDWK7DJRUHI APAM associació I Associació catalana d’investigacions
PDU[LVWHV $&,0 I Ass. expressos, plataforma i polítics del franquisme I AssamEOHDQDFLRQDOFDWDODQDHVTXHUUDHL[DPSOH $1& I Associació central I AssoFLDFLy+HOLRV*yPH]I Associació de veïns i veïnes de l’esquerra de l’eixample I
Associació jardins d’Emma I Associació SOS monuments I Ballets de catalunya
I%RPEHVG·LPSXQLWDWG·+HOLRV*yPH]I Camí amic I&DVDOGHMRYHV4XHL[I
Centre esplai Boix I CNT catalunya I Eix comercial nou eixample I(VFROD;LULnacs I)HGHUDFLyG·DVVRFLDFLRQVGHYHwQVLYHwQHVGH%DUFHORQD )$9% I )XQGDFLy
Cipriano García I)XQGDFLy6DOYDGRU6HJXtI Grup arquitectes eixample COAC I
Plataforma ciutadana “fem nostre l’espai de la Model” I5HFUHDQWFUXwOOHVI;DU[D
ampas esquerra eixample I;DU[DKDELWDWJHHVTXHUUDHL[DPSOH
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