
ESTRATÈGIES DE LA COL·LOCACIÓ DE LA RESIDÈNCIA

EMPLAÇAMENT DEL PROJECTE

Dins de la parcel·la on es col·loca la residència trobem una nau existent catalo-

gada com a element a conservar dins del patrimoni arquitectònic del Pla 22@. 

MITGERES

La residència es col·loca de forma que les mitgeres existents (PB +4 i PB + 5) es ve-

gin el menys possible. La resta de mitgeres més baixes es tracten amb vegetació.

ESPAI DE RELACIÓ

Amb l’obertura del nou passatge es creen uns espais de relació, no només per 

a la gent de la residència sinó també per a la gent del barri.

MAGATZEM 1920

c/Pallar 162

Nau catalogada

HAB. PB+1 1956

c/Pujades 111

Nau industrial dins 

la parcel·la

HAB. PB+1 1956

c/Pujades 111

Nau industrial dins 

la parcel·la

MAGATZEM 1965

c/ Badajoz 82

MAGATZEM 1910

c/ Pujades 101

PLANTA BAIXA

BAR / RESTAURANT
Entrada 43,37 m²
Barra bar 19,20 m²
Nucli vertical 6,27 m²
Espai taules interior 83,55 m²
Espais taules exterior 76,81 m²
Banys 23,70 m²
Vestuari 6,90 m²
Cuina 38,75 m²
Magatzem cuina 11,60 m²
Residus 7,20 m²

GIMNÀS
Recepció 52,10 m²
Nucli vertical 9,00 m²
Vestidor 1 65,23 m²
Vestidor 2 63,35 m²
Zona estiraments 57,03 m²
Zona màquines 117,81 m²
Sala activitats dirigides 85,19 m²

RESIDÈNCIA
ZONA ACCÈS

Entrada 75,75 m²
Recepció 45,93 m²
Nucli vertical +  espai circulació 55,62 m²
Bany 20,29 m²
Vestuari 22,82 m²
Sala / Despatx 1 34,81 m²
Sala / Despatx 2 34,81 m²

SALA ESTUDI
Entrada 41,93 m²
Recepció 32,53 m²
Espai de circulació 259,71 m²
Espai de lectura 71,19 m²
Aula 1 29,32 m²
Aula 2 29,32 m²
Arxiu 37,02 m²
Banys 30,09 m²
Pati interior 34,64 m²
Espai d'estudi 179,95 m²

BUGADERIA
67,80 m²

RESIDUS
15,82 m²

INSTAL·LACIONS
29,10 m²

Estació Transformadora 17,70 m²

ESPAI EXTERIOR
Pati 1 144,86 m²
Pati 2 63,75 m²
Pati 3 173,31 m²

APARTAMNETS
347,47 m²

321,50 m²
NUCLI VERTICALS / ESPAI 
CIRCULACIÓ EXTERIOR

PLANTA PRIMERA

BAR / RESTAURANT Espai de taules 116,16 m²

GIMNÀS Zona de màquines 116,90 m²
Pista de Padel 193,73 m²

RESIDÈNCIA
Apartaments 297,68 m²
Habitacions individuals i compartides 489,85 m²
Sala d'estar 163,46 m²
Cuina 42,94 m²
Menjador 119,18 m²
Espai circulació + comunicació vertic 535,28 m²
Terrasses 154,79 m²

PLANTA SEGUNDA

RESIDÈNCIA
Apartaments 372,10 m²
Habitacions individuals i compartides 492,90 m²
Sala d'estar 64,26 m²
Cuina 42,94 m²
Menjador 92,28 m²
Espai circulació + comunicació vertic 539,90 m²
Terrasses 83,69 m²

PLANTA TERCERA

RESIDÈNCIA
Habitacions individuals i compartides 490,99 m²
Sala d'estar 51,81 m²
Cuina 42,94 m²
Menjador 83,05 m²
Espai circulació + comunicació vertic 372,70 m²
Terrasses 104,44 m²

PLANTA QUARTA

RESIDÈNCIA
Habitacions individuals i compartides 490,99 m²
Sala d'estar 51,81 m²
Cuina 42,94 m²
Menjador 83,05 m²
Espai circulació + comunicació vertic 393,46 m²
Terrasses 83,69 m²

COL·LOCACIÓ DE LA RESIDÈNCIA

PROGRAMA I USOS DE LA RESIDÈNCIA

PLANTA QUARTA

PLANTA TERCERA

PLANTA SEGONA

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAIXA

ESTAT ACTUAL DE L’EMPLAÇAMENT

Abans d’iniciar amb el projecte cal reconèixer els elements arquitectònics situats dins del solar, quin ús 

tenen i l’estat en què es troben.

PASSATGE INTERIOR

L’accés a la residència es realitza a través d’un passatge interior, d’aquesta 

manera s’emfatitza l’ús d’aquest nou element. Aquest passatge travessa l’illa i 

dona accés als diferents elements públics i privats que s’incorporen al barri. Un 

gimnàs i dues places públiques, una d’elles dotada de taules de tennis taula i 

l’altra pensada com un petit parc que es fi ltra amb la terrassa del bar que ocu-

pa l’espai de l’edifi ci catalogat just al fi nal del passeig.

PATIS I ESPAIS DE CONNEXIÓ

En planta baixa s’organitzen els espais mitjançant tres patis. El primer en relació 

a sala d’estudi i dotant-la d’unes agradables visuals. El segon pati, en relació a 

la zona d’entrada de la residència, resta connectat al primer per un petit pas, 

però actua gairebé com un pati independent. El tercer pati, privatitza la part 

d’apartaments que es troben en planta baixa, dotant-los d’un espai interior pro-

pi de relació. Els tres patis es troben comunicats entre ells però les visuals es tro-

ben tamisades gràcies a l’ús d’unes gelosies formades per peces ceràmiques. 

PROJECTE

El projecte es compon de diferents peces connectades entre elles mitjançant 

passeres tant interiors com exteriors que garanteixen l’adequada comunicació 

dels diferents elements que formen la residència. Un cos on es troben situades 

les habitacions individuals i compartides recorre en les seves 4 plantes el perfi l 

exterior de l’illa de l’eixample. Interiorment s’allarguen tres braços un central i 

dos laterals. El cos central conté els apartaments i les peces d’estar i els cossos 

laterals, que tanquen les mitgeres de l’illa, estan formats per una banda per la 

peça de menjador i cuines i per l’altra per les habitacions individuals i compar-

tides de la residència.
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ESPAI DE CONNEXIÓ

Es crea un passatge de connexió d’ús públic, entre el carrer Pujades i Pallars, que 

es tanca durant la nit. A través d’aquest es garanteix el creuament dins de l’illa.

SALA D’ESTUDI

APARTAMENTS

APARTAMENTS

GIMNÀS

BAR /
RESTAURANT

ZONA D’ACCÈS

BUGADERIA RESIDUS
INSTAL·LACIONS


