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L'aprovació per decret de 7 de mar~ de la modificació puntual del Pla especial 
Poble Sec Montjui'c en el sector de la unitat d'actuació 14, promoguda pel 
Patronat Municipal de I'Habitatge, inicia un conjunt d'actuacions adre~ades a 
articular urbanísticament el conjunt deis equipaments de la Ciutat del Teatre: 
Mercat de les Flors, Teatre Lliure i lnstitut del Teatre, al voltant de la PI. 
Margarida Xirgu. 

Concretament, el pla aprovat inicialment suposa: 

a) Possibilitar el reallotjament en la nova edificació deis ve·lns que ho desitgin del bloc 
afectat d'equipament a la pla~a de Margarida Xirgú 

b) Creació d'un espai lliure que servira també d'accés als equipaments. 

e) Permetre la construcció d'un aparcament soterrani en tot l'ambit del pla, al servei 
de la Ciutat del Teatre i deis ocupants de l'edifici d'habttatges. 

El projecte de la Ciutat del T eatre contempla la realització d actuacions en l'espai 
públic, els usos i les edificacions 

En relació a l'espai públic es formulen com a objectius, entre d'altres: 

• ReplanteJar la Pla~ Margarida Xirgu com a espai central de la nova Ctutat del 
Teatre. 

• Integrar la Pla~ Margarida Xirgu en un sistema d'espais urbans secundaris que 
proporcionin riquesa i diversitat ambiental al conjunt 

• Facilitar la connectivitat de la Ciutat del Teatre amb els seus voltants, especialment 
el barrí del Poble-Sec, fent-la el més permeable possible, sense perdre el seu 
caracter de lloc diferenciat. 

En materia d'usos de l'edfficació es planteja· 

• La necessitat d'ubtcar una série d'equipaments i serveis complementaris 
necessaris per optimítzar el funcionament deis tres eqUipaments i potenciar el 
seu desenvolupament 

• Dtsposar un aparcament capa~ de donar resposta adequada a les necessitats 
creades per l'aparició deis nous equipaments i les mancances que actualment té 
aquesta area de la CIUtat. 

• Traslladar les edificactons d'habitatges al perímetre de la Ciutat del Teatre. 

• Implantar xarxes de submmistrament í serveis integrades que permetin millorar les 
prestacions i dtsminuir els costos. 
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En relació als edificis es propasen com a objectius 

• Ubicar noves construccions que puguin donar cabuda a equipaments i serveis 
complementaos de les acttvitats lligades a l'ambit de la Cultura Teatral. 

• Revrtalitzar el teixit urba de l'entorn proper a la Ciutat del Teatre per tal que l'efecte 
dinamitzador d'un conjunt tan important d'equipaments públics es transmett al bam 
que l'envolta (Poble Sec). 

El Pla aprovat inicialment comporta, en definitiva, l'inici de les actuacions urbanístiques 
adrec;ades afer possible la configuració del gran projecte cultural que su posa la Ciutat 
del Teatre en el que conflueixen els esfor9os de diferents administracions i tnstitucions. 

Barcelona, mar9 de 2000 
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