
DESCRIPCIÓ 
 
El projecte es situa al centre històric de Sabadell dintre del límit del creixement urbà que va 
tenir lloc durant la industrialització tèxtil dels s.XIX i XX. 
 
 
Els nous Eixamples que es van succeir durant els diferents períodes de creixement demogràfic 
es van caracteritzar per la casa de cos.  El mot cós o crugia designa el recinte entre dos murs 
de càrrega paral·les separats entre ells entre 4 i 5 metres  que suporten el sostre de bigues o el 
fet amb volta. Les cases de cós formaven i formen encara agrupacions lineals i fileres al llarg 
de molts carrers configurant un paisatge urbà molt potent. 
 
 
Amb la voluntat de respectar tan el teixit com aquestes traces linials tan potents es configuren 
les primeres traces del projecte. 
 
 
El primer pas és extendre de forma sistemàtica les traces del parcel·lari  que defineixen el teixit 
de l'entorn. Posteriorment es deformen   mitjançant un joc de dilatacions i contraccions per tal 
d'adequar tan el programa interior com el recurregut  de l'espai exterior. 
Finalment, amb la intenció d'integrar-se a la 'topografia' de l'arquitectura més pròxima (amb una 
part construida a dues aigues i uns patis trassers) es modifica la secció de cada una de les 
crugies de manera que es projecte una primera part a dues aigües mentre que la part posterior 
es projecta amb una coberta plana ajardinada fent una reinterpretació dels patis interiors de les 
cases que configuren l'illa. 
 
 
La planta es projecta respectant les linies de crugia amb les que que s'ha configurat tot el 
projecte. D'aquesta manera les crugies s'organitzan en dos tipus: les servides i les servidores, 
no trobant cap element servidor en una crugia servida ni viceversa. Lúnic element que trenca 
aquesta regla són els espais de recorregut. Representat amb un paviment groc, es desplaça 
entre crugies. En punts determintats del recorregut, l'espai es dilata per a donar lloc als espai 
comuns, com podria ser la zona de biblioteca en El Espai de Barri o el miniteatre en l'Escola 
Bressol. 
 
 
 
Les seccions s'han treballat amb la mateixa pauta, per crugies. Es creen així espais amb 
diferents ambients al llarg de tot el projecte; Les crugies "servidores" es projecten amb una 
major alçada lliure permetent així l'entrada de llum natural al llarg de tot el seu recorregut 
mentre que aules i despatxos ("crugies servides") tenen una alçada lliure de 3'5m creant un 
espai molt més íntim i recollit. 
 
 
L'espai públic esdevé un dels elements més importants de la intervenció com a element  de 
transició entre l'espai exterior i l'interior, un passatge que permet descobrir el projecte a mida 
que s'avança cap a l'interior de l'illa.  A mida que s'avaça, no només augmenta la dimensió del 
passatge sino que l'alçada dels volums que conformen el seu límit disminueix, de manera que 
s'experimenta la percepció de l'espai a mida que s'avança cap a l'interior. 
El paviment ajuda d'igual manera a adintrar-se cap a l'interior de l'illa. Amb un paviment de 
llambordes de pedra fosca, unes línies de granit, que representen les antigües línies de 
parcel·lari, indiquen la direcció cap a l'interior de l'illa. A la vegada, en la zona més amplia del 
passatge es col·loquen les entrades dels diferents programes que configuren la intervenció, 
oblicant així al peató a entrar dins el cor del projecte per accedir als diferents equipaments. 
 
 
Amb tot això, es pretent una intervenció que dóna un servei públic a la vegada que respecta i 
enfatitza un teixit ric en història i potent amb la seva imtage parcel·lària així com amb els seu 
element més representatiu, l'edificació en casa de cos. 
 


