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Els elements conservats es mante-
nen per dos principals motius: Les 
façanes tenen un valor patrimonial 
que cal reconèixer, però sobre tot, 
els murs de fàbrica tenen un valor 
material i estructural que servirà al 
projecte per creixer verticalment 
des d’aquests elements aprofitar-
los estructuralment.

Davant les preexistències, es de-
cideixen mantenir aixecats alguns 
dels elements de l’edifici que po-
dràn ser aprofitats per al nou pro-
grama.

S’uneixen els dos volums en planta 
primera mitjançant un forjat amb 
uns pous de llum. Aquest permetrà 
una continuitat espaial en planta 
baixa juntament amb una nova 
entrada de llum i ventilació creu-
ada, i per últim generarà un pati 
central en la primera planta que 
donarà valor als espais colindants 
i es convertirà en l’espai pulmó de 
l’edifici.

Per a albergar el programa re-
querit, l’edifici creix verticalment 
sobre els dos volums existents. Les 
alçades d’aquests seràn diferents, 
responent al context dels respec-
tius carrers. Els volums albergaran 
apartaments passants, permetent 
així il·luminació per dos façanes i 
ventilació creuada. Els usuaris po-
dran gaudir tant de l’activitat del 
carrer com de la tranquilitat del 
pati.

El pati central s’envolta d’un ele-
ment molt lleuger format per el 
nucli de comunicacions vertical i 
una passera que dona la volta a 
l’espai.
La passera s’amplia en les dos ca-
res en contacte amb els aparta-
ments complementant la vivenda 
d’un espai a colonitzar pels resi-
dents. 
Les instal·lacions, seguixen el ma-
teix esquema organitzatiu.

El pati central es cubreix amb una 
estructura d’hivernacle de vidre.
Aquest element permetrà millorar 
notablement el confort en el pati 
central. D’aquesta manera l’usuari 
(caracteritzat per tenir un marge 
de confort reduit) podrà gaudir del 
pati d’una forma més regular du-
rant l’any.
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