
Projecte final de carrera · ETSAV · Juny 2016
Autora:  Anna Català ·   Tutor:  Antoni Pèrez Mañosas

RESIDÈNCIA D’ESTUDIANTS A L’ANTIGA FARINERA “LA ASUNCIÓN”
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“<Estratègia> És el procés seleccionat mitjançant el qual s’espera assolir 
arribar a un estat futur.” 
Es defineixen 4 estratègies principals a l’hora d’encarar la implantació del 
projecte al solar. Es tracta de “les regles del joc” que m’imposo a l’hora de 
començar el projecte, que ajudaran al fet que es tracti d’un projecte més 
unitari i que respon a unes necessitats que han estat prèviament detectades.
La majoria de les estratègies es centren amb la relació que es vol que existeixi 
entre la nova construcció proposada i les preexistències del solar. 
Posteriorment es defineix el programa del projecte, tant de les parts noves 
com el programa que absorbiran les naus industrials.

3 .  E ST RAT ÈG I A

[Academic use only] 

Es “reobren” les portes 
principals del recinte 
fabril dotant-les de nou 
del protagonisme que es 
mereixen a causa del seu 
bon estat de conservació.

Es genera un gran espai 
lliure central que donarà 
servei tant als usuaris de 
la residència com a la resta 
del barri.
Es tractarà, d’un espai 
exterior semipúblic, on tot 
i que a les nits es limitarà 
l’accés als residents a 
l’edifici, durant el dia es 
permetrà l’entrada per 
donar resposta a la manca 
d’espai lliure del barri.

PROGRAMA
Al tractar-se d’una residència d’estudiants gran part del programa representa un sistema modular amb una 
posterior estretègia d’agrupació. Aquest programa, més fracturat, serà el que absorbirà la construcció nova.
Es dividiran les unitats en quatre tipologies diferents, tres d’aquestes tipologies conformaran la major part 
de la residència i la tipologia de taller, que apareixerà només en planta baixa. 
Els espais comuns serviran d’element connector entre totes les tipologies. 

CAFETERIA
La cafeteria esdevé una peça important del conjunt, ja que ens ajuda a resoldre diversos punts estratègics.
Consisteix en un  volum independent de l’edifici principal  que es converteix en el nexe d’unió física entre 
la nova construcció i els elements preexistents de l’emplaçament.
A la vegada, la seva situació al costat del passatge, i la seva morfologia, ajuda a crear una porta d’entrada a 
l’interior del recinte des del passatge, i amb la terrassa ajuda a generar activitat al passatge Masoliver.

PROGRAMA
Les preexistències del solar, ajudaran a conformar el projecte. 
El mur perimetral i les seves dues portes absorbiran el rol d’accessos principals, tant a l’edifici com a l’interior 
del recinte.
La nau principal del conjunt industrial absorbirà el programa que necessita d’espais més grans per poder 
dur-se a terme, en concret, la nau albergara la sala d’estudis i de lectura, que donarà servei tant als residents 
com a la resta del barri i la sala polivalent.

SISTEMA CONSTRUCTIU I ESTRUCTURAL
Tal com correspon al seu temps i a la tipologia edificatoria, les preexistències
es construeixen utilitzant els MURS DE CÀRREGA com a element
estructural principal i cobrint les llums amb forjats unidireccionals.
Es decideix optar pel mateix sistema a l’hora de projectar les noves
construccions. L’obligació d’estructurar l’edifici nou en petites habitacions
afavoreix la creació de murs divisoris de càrrega i d’aquesta manera
el sistema constructiu dels projectes esdevé vincle d’unió entre ells.

ESPAI LLIURE
Les preexistències del solar, ajuden a delimitar i generar diferents espais 
dins l’espai lliure central.

L’acte de separació dels 
límits físics establerts pel 
mur perimetral preexistent  
es proposa com un acte de 
diàleg entre els límits de la 
nova proposta i els límits 
imposats pel pla cerdà. 
Entre aquests dos límits es 
genera un buit perimetral   
que ens permet acotar un 
espai controlat, gràcies al 
filtre del mur exterior. 

El solar compta un 
element molt característic 
de la zona on ens trobem, 
un passatge. 
Es busca donar-li un valor 
afegit i reactivar aquest 
espai ampliant-lo i dotant-
lo d’activitat.
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