
via augusta

c r
ec

tor u
bach

c am
igó

c santaló
04

01

02

estructura potent

il·luminació natural

façanes opàques

ventilació

forjats entreplantes

inèrcia tèrmica

interior d’ illa

tres façanes

1

3
2

+_

30.5 m

EDIFICI TELEFONICA
av/ Via Augusta 177 - 183

El projecte treballa en la rehabilitació de l’ edifici de l’ em-

presa Telefònica a la Via Augusta que en breus deixarà de ser 

útil degut a que les seves funcions seran traslladades al nou 

edifici de l’ empresa situat al 22@. 

És una tendència molt actual el fet que les empreses aban-

donin les seves seus situades al centre de Barcelona, velles i 

obsoletes, per marxar a la perifèria a edificis més funcionals 

i moderns, que tot i estar ubicats en zones menys cèntriques, 

permeten millorar les prestacions i reduir el preu del lloguer.

Sovint aquestes antigues seus situades al centre es rehabilit-

en en vivendes que per motius del cost de la transformació 

i l’ especulació es converteixen en vivendes de luxe de preus 

molt elevats.

Aquest projecte parteix de la premissa de rehabilitar l’ edifici 

de Telefònica minimitzant els costos econòmics tot potenciant 

les virtuts de l’ edifici existent i incorporant noves estratègies 

habitacionals i energètiques que aconsegueixin reduir el preu 

final de la vivenda.

Quan parlem de virtuts de l’ edifici podem tenir en compte 

l’ estructura dimensionada per soportar càrregues d’ equips 

industrials que ens permetrà actuar sobre d’ ella amb lliber-

tat com si d’ una safata es tractés. La mateixa estructura de 

formigó així com les façanes d’ obra aporten una inèrcia tèr-

mica molt important. L’ interior d’ illa aporta un espai lliure 

aprofitable com a espai comunitari i d’ esbarjo.

ANTIGA SEU WINTERTHUR
av/ Via Augusta 153
edifici rehabilitat en vivendes 
el 2006

ANTIGA SEU ROCHE
c/ Copèrnic 61
edifici 1940 rehabilitat en 
vivendes

EDIFICI ESTEL TELEFÒNICA
av/ Roma 73-91
futura rehabilitació en viv-
endes de luxe

8600 euros/m2 €

FABRICA MAS DE RODA
pg/ Mas de Roda
fàbrica rehabilitada en lofts el 
2011
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ANTIGA SEU WINTERTHUR
plaça Francesc Macià
futura rehabilitació en viv-
endes de luxe

10000 euros/m2 €
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