
2. CREACIÓ DE LA PLAÇA 4. UNIÓ DELS EDIFICIS

En la illa d’actuació hi trobem un antic traç viari, que el planejament preveu conservar-lo i que 

actualment està taponant l’edifici de l’orfebreria. La proposta d’actuació en quant als trets ge-

nerals de col·locació dels edificis, és permetre des-taponar aquest vial i donar-li continuïtat.  Per 

tant, les estratègies seran les següents:

  . Recuperació del traçat agrícola. 

	 	 .	Enderroc	de	part	de	l’edifici	existent	en	planta	baixa.	

	 	 .	Donar	un	nou	final	al	carrer	relacionat	amb	l’espai	públic.

L’edifici de l’orfebreria patirà un canvi d’ús, segons el planejament, i l’empresa que està actual-

ment instal·lada, es traslladarà a un altre lloc. Per l’adaptació al nou ús, el problema més impor-

tant és la manca d’il·luminació natural i la col·locació de l’edifici en l’espai. Per poder obtenir 

una major quantitat de llum, s’endarrereix la mitgera actual la distància d’un pòrtic. Aquesta 

solució beneficia, les dimensions de la plaça i tot el conjunt i nomes sacrifica en façana la zona 

de l’accés. 

	 	 .	Endarreriment	de	la	mitgera	la	distància	d’un	pòrtic.	

	 	 .	Generar	una	nova	façana	amb	grans	obertures.	

	 	 .	Donar	més	espai	a	la	nova	plaça.

	 	 .	Utilitzar	un	edifici	de	dimensions	més	acotades.	

El planejament no preveu la utilització conjunta de tots dos edificis i proposa un espai buit sense 

sortida al carrer. Aquest pati, situat entre els dos edificis, queda fosc i amb dimensions de poca 

utilitat, per això la proposta modificarà parts del planejament. 

	 	 .	Element	d’unió	entre	ambdós	edificis.

	 	 .	Unió	per	planta	baixa,	formant	part	del	sòcol.		

	 	 .	Peça	diferenciada,	contenidor	del	vestíbul	principal.

Una de les característiques principals de la illa on es localitza el projecte és la gran varietat 

d’usos	que hi trobem, començant per edificis d’oficines, equipaments públics i finalment per les 

vivendes familiars. Això enriqueix molt la pròpia illa, però alhora existeix una manca d’espais que 

resolguin les necessitats dels diferents usuaris. 

 .	Generar	un	espai	públic	relacionat	amb	la	plaça	central.

	 .	Espai	visualment	més	tancat	que	dongui	resposta	al	viver	i	l’escola.	

		 .	Espai	connector	entre	els	dos	edificis.

  

Totes les cruïlles del creuament tenen una ocupació del 100% amb alçades superiors a PB +3, per 

tant el que es proposa és desocupar la cantonada del projecte.

	 	 	 .	Buidar	la	cantonada	com	a	contraposició.

	 	 		 .	No	construir	en	aquest	espai. 

  

1. RECUPERACIÓ ANTIC VIAL AGRARI 3. RELACIONS VISUALS/CRUÏLLES

El programa planteja la resolució d’un viver d’empreses tecnològiques en dues parcel·les contigües del districte del 22@ de Barcelona. Una de les parcel·les ocupa el xamfrà sud de l’illa, on actualment i resideix una nau industrial i l’altre està ocupada per una orfebreria industrial. El projecte neix de la interpretació actual del programa i de la nova proposta d’escola de negocis. La illa d’edificis on 

localitzem l’emplaçament té diverses característiques força peculiars que ajuden a definir millor algunes idees bàsiques de projecte.

 5 . UTILITZACIÓ DE L’EDIFICI EXISTENT.

ENDERROC DE:

1. L’ampliació de coberta de l’any 1980 d’estructura metàl·lica.

2. Elements superposats com les instal·lacions d’aire condicionat. 

3. Els panells prefabricats de formigó armat penjats aleatòriament 

per la façana. 

4. La mitgera i la primera filada de pòrtics (accés actual). 

PARCEL·LES ANTIC TRAÇAT VIARI NOVA PLAÇA MODIFICACIÓ EDIFICI EXISTENT ELEMENT D’UNIÓ PROPOSTA FINAL

OBRA NOVA:

1. L’orfebreria té una gran doble alçada que en alguns punts hau-

rem de modificar construint un nou forjat. 

2. Construcció d’una nova façana molt més vidriada situada a sud.

3. Construcció d’elements horitzontals en la nova façana que donen 

continuïtat al conjunt. Els elements són els indicats en la imatge. 
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ESTRATÈGIES DE PROJECTE

DESENVOLUPAMENT DE LES ESTRATÈGIES

centres de formació superior, residències d’estudiants i centres de recerca i desenvolupament

Aquesta és la ocupació que preveu el pla-

nejament per als dos edificis. 

P1: edifici del viver d’empreses.

P2: edifici existent, orfebreria. 

El primer canvi del planejament es produ-

eix en planta baixa. La obertura del nou 

traçat viari genera les obertures següents 

en planta.

A diferència de les cruïlles contingudes es 

proposa una plaça que obra aquest es-

pai, donant resposta als nous edificis. 

Enderroc de la mitgera existent per la ge-

neració d’una nova façana que estarà di-

rectament relacionada amb la plaça. 

Connexió dels edificis en planta baixa a 

través d’un gran vestíbul. 

Finalment la proposta compleix en gran 

mesura molts dels paràmetres urbanístics 

que regula el planejament. 

P1

P2

13. Centre d’innovació Barcelona Media
14. Centre Tecnològic TIC
15. Centre Tecnològic Leitat
16. Orange R+D
17. KimBCN

1. UOC  Universitat Oberta de Catalunya 
2. SAE Institute, escola internacional de So
3. IL-3 Universitat de Barcelona
4. UPF Universitat Pompeu Fabra
5. EMAV, Escola de mitjans Audiovisuals
6. Fundació UPC
7. BAU, Escola de Disseny
8. UPF Universitat Pompeu Fabra
9. Passadena Art Center

. Proximitat de centres lligats amb la formació

LA PROPOSTA I EL PLA GENERAL

ESTAT ACTUAL: La titulació actual de la illa és molt diferent a la situació definitiva que proposa el pla. En aquest 

dibuix en tres dimensions, podem veure com la illa d’actuació és una de les illes amb més transformacions. 

OBRA NOVA: plànol de la situació actual i dels edificis que proposa el planejament:

CONSERVACIÓ DELS ELEMENTS MÉS CARACTERÍSTICSELIMINACIÓ D’ELEMENTS SUPERPOSATS

ENDERROC: plànol de la situació actual i dels edificis que s’han d’enderrocar per poder dur a terme els paràme-

tres del nou planejament. 

1. Equipaments   2. Habitatges   3. Edifici d’activitats   

4. Magatzems i garatge   5. Edifici d’activitats   6. Habitatges 

7. Edifici d’activitats   8. Oficines

1. Magatzem i oci   2. Magatzems i garatges   3. Habitatges   

4. Magatzems i tallers   5. Fàbrica   6. Magatzem

1. Edifici d’oficines   2. Fàbrica convertida en edifici d’oficines i estudis   3. Edifici d’oficines i vivendes   

4. Hotel i edifici d’oficines  5. Vivenda social   6. residència d’estudiants
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