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ESQUEMA PER CAPES

Habitatges dotacionals 
per a gent gran

Habitatges dotacionals 
per a gent jove

Terrasses amb horts i 
passera connexió

Planta Baixa

Planta +1

Planta +2 a +5
Espai de tallers compar-
tits (co-working)

Centre de dia per a la 
gent gran

Sól existent
(terra i vegetació)

Paviment dur
Panots voreres

A l´Independent de Gràcia, el diari del districte, el dia 1 de març de 2013 es publicaren dues notícies que serveixen com a recolzament 
a l´estratègia de projecte.

La primera, en portada, feia pública la reconversió de l´antiga i popular casa okupa ‘Can Titella’ en espais de taller compartit `co-wor-
king’, fet que potenciaria i tancaria el recorregut que creua l´illa transversalment a través d´espais taller. Així doncs aquesta permeabilitat 
a través dels blocs de gent jove entre els tallers, es veuria reforçat i permetria creuar l´illa fins al carrer Astúries, eix comercial on es situa, 
ara el co-working Can Titella, com un punt de connexió a part dels baixos comercials.

A la segona, un article d´una veïna del barri, demana la posa-
da en obra per part de l´administració d´una veritable política 
d´habitatge públic al barri com a conseqüencia de la necessitat 
dels ciutadans més desafavorits per la crisi i la manca d´aquest 
model al barri. 

L´estalvi energètic dels habitatges es 
basa en métodes tradicionals com 
la búsqueda de la bona orientació 
en la mida del possible, tots els pisos 
s´asseguren una hora de sol diària com 
a mínim.

Dins els blocs per a la 
gent jove, es destina 
gran part a dúplex, 
que tenen la possibili-
tat de destinar-se úni-
cament a habitatge, 
taller o compartit.
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L´espai lliure es manté pràcticament intacte.

L´arbrat es manté en l´estat actual, i s´incorporen al-
guns arbres nous per mantenir l´atmòsfera fresca que 
es respira en l´interior d´illa actualment.

Cada parcel·la segueix pertanyen al seu propierari, i 
es preveu que amb la futura obertura de les façanes 
posteriors dels baixos comercials al carrer Astúries, els 
jardins privats acabin formant part d´aquest jardí d´ús 
públic encara que mantinguin la titularitat privada.

PÚBLIC PÚBLIC PÚBLIC

PRIVAT PRIVAT PRIVAT

DEGRADAT DE PRIVACITAT

A mida que va creixent l´alçada, aumenta la privaci-
tat.
En planta baixa, el programa públic i els accesos oberts 
al ciutadà durant el dia.
En planta+1 les connexions horitzontals entre blocs i 
l´interacció entre el comunitari i l’espai públic.
Finalment els habitatges, on les passeres en els avis i 
la distribució del programa en els duplex, configura un 
filtre més de privacitat.

Els horts que ac-
tualment estan 
en un dels solars 
buits, es substitui-
rien per unes te-
rrasses amb horts 
elevats d´ús co-
munitari, tots ells 
en P+1.

Una passera conecta totes les terrasses, 
així relacionant gent gran i gent jove.

Part de les cobertes 
es destinen als panells 
solars, seguint la nor-
mativa d´ús d´energia 
renovable obligatori 
actual en habitatge i 
un altre a ús comuni-
tari, per a poder es-
tendre la roba o bé 
estar.

Un altre tipus de connexió és la visual, 
com la del centre de dia per a gent gran 
i l´escola bressol o des del nucli a l´accés 
en PB als blocs dels joves.

Especialment en els pisos per a la gent 
gran, es busca l´orientació a sud, i per 
altre banda, com a la resta, es prescin-
deix de ventilació forçada gràcies a la 
ventilació natural creuada de cada un 
dels habitatges.

Finalment, els paraments per protegir-
se del sol són persianes enrollables 
de bímet, que per sobre les baranes 
permeten el corrent d´aire i l´entrada 
d´una llum difosa molt agradable a 
l´estiu.

E S P A I S  C O M U N I T A R I S

L´esquelet dels edificis, una estructura metàl·lica que  
s´amaga en l´interior entre murs i cel-rasos, es deixa 
entreveure a l´exterior, en punts com els forjats de les 
terrasses, balcons o passeres.
Així es mostra la combinació de la construcció mo-
derna i els materials tradicionals, com per exemple 
acer i rafia.
Referència: VPO Gavà, Emiliano López i Mónica Rivera
      Casp 74 Housing Bloc, Bach Arquitectes.


