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Emplaçament.

Qualificacions urbanístiques
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Axonometria. Elements principals de l’edifici.

Façana principal

Escola

Dins el sistema d’illes tancades predominant al barri, l’única excepció és la de l’escola 
d’educació infantil i primària Augusta. És de titularitat privada, però genera un canvi 
important en les seccions dels carrers.

Esquemes urbans.

Edifici de Coderch Edifici de Mitjans Planta baixa

Departament d’ensenyament

El departament d’ensenyament de la Generalitat té el seu edifici a la via Augusta. És un edifici retirat de 
l’alineació al carrer, de titularitat pública. Genera espai públic davant seu.

Edifici d’oficines

Degut a la seva bona connectivitat amb els accessos i centre de Barcelona la via Augusta és 
un bon lloc perquè hi apareixin edficis d’oficines de nombroses empreses. En aquest cas, les 
oficines de Zurich tenen una alçada força destacada, al ser una edificació aïllada, de volumetria 
lliure. Es troba sobre una plataforma en planta baixa, que privatitza l’espai lliure que deixa al seu 
voltant.

Gimàs

Aquest edifici remata la cantonada de la nostra illa amb Amigó i Rector Ubach. 
És un edifici força nou, i la seva terrassa col·locada a la coberta té vistes pri-
vilegiades de l’interior d’illa com de la façana de l’edifici anal:litzat. Tot i ser de 
titularitat privada, genera molta activitat al seu entorn.

Edifici residencial cantonada Amigó amb via Augusta

Al 1966 Coderch va construir aquest edifici residencial. Si bé la 
seva planta és un meritori trencaclosques on les sales s’encaixen 
entre elles amb gran complexitat, és molt destacable el gest que 
va tenir amb l’edifici anteriorment construït per Mitjans, on amb 
un retranqueig s’enretira del carrer per unir-se amb la mitgera 
d’aquest altre. És un edifici que també retranqueja la seva façana 
a via Augusta en forma de serra, permetent absorbir la inclinació 
que l’avinguda provoca dins la malla ortogonal.

Edifici residencial d’Amigó 76

Aquest edifici va ser edificat abans que el de Telefònica. Va ser una de 
les primeres obres de Francesc Mitjans, construïda al 1949. Va ser re-
sidència de l’arquitecte fins la seva mort. L’edifici s’enretira del carrer, 
generant un espai davant dels habitatges en planta baixa de caràcter 
domèstic, a fi de generar més privacitat i allunyar-se del carrer. La 
façana posterior dóna directament al pati interior d’illa, i per tant, qual-
sevol canvi que produeixi a la façana de l’edifici de Telefònica o a la 
coberta de les plantes baixes tindrà un efecte important el la qualitat 
visual d’aquests habitatges.

Edifici cantonada via Augusta amb carre Santaló

Edifici d’estil neoclàssic, conté habitatges i oficines. s’enretira de la 
mitjanera amb un gest que li permet crear una tercera façana, que 
s’enfronta a l’actual mitgera de l’edifici de Telefònica, generant un buit 
en alçada.

Escola bressol

Aquest petit equipament amb parcel·la estreta i allargada s’adopta dins la proposta de 
transformació. És un edifici molt petit i amb manques d’espai per a l’ús al qual es desti-
na. Té un pati posterior que contacte amb la nostra mitgera i en el qual ja hi ha vegetació 
plantada i que es voldrà mantenir.

Interior d’illa

L’únic interior d’illa en el qual se l’hi ha donat un ús en aquest entorn és aquest. Hi ha col·locat un “garden”, i 
té accés pel carrer Amigó. La seva situació envoltada d’edificacions de considerable alçada resulta privile-
giada.

Relació buit-plè

Alçades edificades

7a Equipament comunitari o dotacions
Edifici de Telefònica i escola bressol

13a En densificació urbana
Intensiva

7a Equipament comunitari o dotacions
Centre de Fitness

C Béns urbanísticament protegits
Amigó 76 (Francesc Mitjans 1949)

La tipologia edificatoria és la d’illa tancada, ofe-
rint un interior d’illa normalment edificat en planta 
baixa.

En aquest cas, l’aparició de patis és necessaria 
ja que per garantir una profunditat edificada com 
aquesta calen elements de ventilació i il·lumina-
ció dels habitatges.

Ens trobem no obstant amb la dificultat que tot i 
que hi ha una parcela que podria permetre l’ac-
cés a l’interior d’illa, aquest es troba edificat.
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