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HABITATGES DOTACIONALS, CENTRE DE DIA I TALLERS A BARCELONA

El projecte replanteja un canvi de la situació urbanística actual de l´illa compresa entre els 
carrers Astúries, Torrent de l´Olla, carrer Jaén i Travessia de Sant Antoni, que es veu afecta-
da pel Pla General Metropolità del 1976, el qual proposa l´obertura d´una via rodada que 
creua l´illa longitudinalment, de SO - NE, argumentant una transformació del teixit, que 
contradiu el model actual exemplar.

Partint de la permeabilitat transversal per connectar carrer Astúries, eix vertebrador grà-
cies a l´estació de metro situada al mateix carrer i la connexió amb vàries places impor-
tants i carrers tranquils i menys transitats com carrer Jaén o Leopoldo Alias, que puja de 
la plaça del Sol però es veu tallat per l´illa, es proposa situar els blocs d´habitatges i els 
equipaments al carrer Jaén, aprofitant els solars buits, la bona orientació, tranquilitat i 
proximitat amb la resta d´equipaments.
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HABITATGES AMB SERVEIS PER A LA GENT GRAN

Són habitatges de dimensions reduïdes, que conten amb espais dins l´edifici destinats a 
la reunió o entreteniment en comunitat, així com serveis de neteja i suport directe si és 
necessari. (els habitatges són d´una estança amb possibilitat de tenir una altre habitació, 
sobretot pensada per aquelles persones que necessitin assistència a casa permanent).

Característiques:

· 22 habitatges de superficie útil de 40 m2  (2+1 persones)
· 2 sales comunitàries polivalents
· 1 sala de rentadores
· Terrasses comunitàries amb horts elevats de fàcil mobilitat, espais de repòs i estenedor.
· Servei de consergeria i assistència domiciliària.

HABITATGES / TALLERS PER A JOVES

Són habitatges de dimensions reduïdes, que conten amb espais dins l´edifici destinats a la 
reunió o entreteniment en comunitat.
Hi ha habitatges en planta o duplex, tots ells de dues habitacions. La flexibilitat d´aquests 
últims permet dividir l´espai a conveniència, tenint bé un habitatge només, bé un habitat-
ge-taller, bé únicament taller.

Característiques:

· 12+12 habitatges de superficie útil entre 40 i 60 m2

· 1 sala comunitària polivalent
· 1 sala de rentadores
· Terrassa comunitària, espais de repò i estenedor.
· Aparcament per a bicicletes.

CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN

Degut a la manca d´aquest equipament dins el barri i la relació directa amb els habi-
tatges per a la gent gran, es destina la PB del bloc al centre de dia, establiment públic 
(també n´hi ha de privats), no residencials, on es presten serveis sociosanitaris, Aquests 
centres ofereixen atenció a les necessitats bàsiques, terapèutiques i socioculturals a perso-
nes grans amb algun grau de dependencia, promoven la seva autonomia i permanencia 
en l´entorn familiar.

Característiques:

· Superficie útil de 400m2, el qual, una capacitat per a 40 usuaris aproximadament.
· 1menjador i espai polivalent
· 1 sala de rehabilitació física
· 1 sala de lectura
· 1 sala d´actes, polivalent
· 1 sala reunions
· Terrasses amb horts elevats de fàcil mobilitat i espais de repòs exteriors i interiors.

TALLERS I ESPAIS DE TREBALL

A la PB dels blocs per gent jove, s´hi col·loquen espais diàfans equipats amb amb un petit 
lavabo i cuina, creant espais de treballs oberts al interior i fent així una connexió en PB en-
tre els dos blocs, obrint un recorregut de petits locals que es filtren a l´interior d´illa.

Paral·lelament en alçada, el duplexs també donen la possibilitat de compartimentar 
l´espai o destinar-lo íntegrament a espais de treball.

Característiques:

· 8 tallers d´entre 30 i 60 m2 útils
· bany auxiliar i cuina

DISTRIBUCIÓ DEL PROGRAMA_ Superfície construida

Hab. gent gran  + Espais comu.

PB......................0 m2  + 15 m2

P+1................177 m2  + 72 m2

P+2................268 m2  + 61 m2

P+3 a P+5.....182 m2  + 23 m2

Total .............627 m2 + 171 m2 = 798 m2

Hab. gent jove  + Espais comu. (Bloc 1 i 2)

PB......................0 m2  + 28 m2

P+1................201 m2  + 77 m2

P+2 i P+4.......400 m2  + 34 m2

P+3 i P+5.......360 m2  + 34 m2

Total .............961 m2 + 173 m2 = 1134 m2

Centre de dia

PB..............450 m2

P+1..............35 m2

Total..........485 m2

Tallers

PB..............403 m2
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