FIELD TRIP 2
Projectes d’habitatge públic i cooperatiu
a La Marina del Prat Vermell
Punt de trobada: sortida metro Foc (L10), cantonada amb el carrer del Foc Passeig Zona Franca
a les 17h
Com arribar: desde l’ETSAB
L9 (taronja) Zona Universitària - direcció Aeroport i parada a Can Tries / Gornal
Trasbord amb la línia L10 (blava) - direcció ZAL i parada a Foc
La Marina del Prat Vermell és un dels entorns de major creixement del municipi de Barcelona, on
es projecta la construcció de quasi 12.000 habitatges nous, més del 40% dels quals seran habitatges
assequibles amb algun règim de protecció.
El barri és un mosaic teixit en diferents èpoques i circumstàncies. Com a resultat d’això, amplis espais
verds, places i espais industrials conviuen amb edificis d’oficines i zones residencials ja existents o
de nova construcció. L’arribada del metro al barri ha servit també per millorar la connectivitat entre
La Marina i la resta de la ciutat, millorant així les oportunitats i la qualitat de vida del veïnat present
i futur.

PART 1
Recorregut per l’entorn en transformació de La Marina del Prat Vermell i la presentació, per part
d’un dels equips d’arquitectes, de la promoció d’habitatge de lloguer social d’habitatge públic
del carrer Ulldecona 2 (Promoció de l’IMHAB de 72 habitatges de lloguer social de Coll-Leclerc
arquitectos i Josep Miàs).
A càrrec de:
- Javier Burón, Gerent d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona
- Judith Leclerc, cofundadora de Coll Leclerc Arquitectos

PART 2
Visita a la promoció d’habitatge cooperatiu de La Chalmeta (promoció de 32 habitatges
cooperatius en cessió d’ús de la cooperativa Llar Jove en sòl municipal, obra de Vivas Arquitectos i
Pau Vidal). En aquest entorn tan heterogeni, el projecte de La Chalmeta recull tot el potencial de la
vida en comunitat plantejant un edifici que incentiva la relació i la col·laboració dels seus usuaris a
través de generosos espais entremitjos i comunitaris.
A càrrec de:
- Veïns i veïnes de La Chalmeta
- César Vivas, cofundador de Vivas Arquitectos i Pau Vidal arquitecte

