
La proposta neix d’una clara voluntat de lligar-se amb el teixit existent 

del barri: una parcel·lació de gra petit, estreta i de profunditat, que 

adequa la seva geometria a la forta topografia. Allà on la traça del 

carrer segueix la normal del terreny, les mitgeres queden a la vista. 

Es per això que l’ordenació té la voluntat d’estirar les línies existents 

i cosir tant les mitgeres com les alçades de l’entorn més proper. Les 

unitats edificatories es descomponen en dues peces que permeten 

cosir alhora que pugen en altura per donar resposta a l’espai urbà.

Per tal de sistematitzar l’actuació, s’ha intentat mantenir sempre un 

mateix esquema de tres habitatges per replà, disposant els habitatges 

a les cantonades, vers la bona orientació i disposant de ventilació 

creuada. 

O r d e n a c i ó   d e l s   v o l u m s 

M o b i l i t a t  

Us o s   d e   l a   p r o p o s t a 

P a r c e l . l a c i ó 

S’ha optat per ubicar tant l’equipament com el comercial en la unitat 

edificatoria UE5. Es proposa l’accés al comercial per la cota +58.00 de 

manera que tant les persones com els cotxes accediran des del carrer  

Sant Pasqual, facilitant així l’accés per la càrrega i descàrrega. Pel que 

fa a l’equipament es proposa l’accés des del futur espai de plaça a 

cota +65.00, de manera que s’aconsegueix una connexió directe amb 

l’espai públic.   

La proposta del canvi de sentit del passatge Pirineu permet la sortida 

dels vehicles de càrrega i descàrrega del comercial per aquest carrer, 

facilitant així l’accés directe al carrer Circumvalació. 

Per tal de facilitat les maniobres, es proposa peatonalitzar el tram del 

carrer Sant Pascual, de Pirineus i del passatge Pirineus que rodegen 

l’àmbit d’intervenció. D’aquesta manera, al crear plataforma única, es 

millora també la connexió dels espais pels viananats. 

A s s o l e i g

EDIFICABILITAT     
Habitatges          Sostre            Nombre
UE 1             2473,48 m2               24
UE 2             1185,17 m2               12
UE 3             1621,90 m2                18
UE 4               672,44 m2                      7
UE 5             2759,17 m2                 24
Total             8712,16 m2                85 

Equipament             573,42 m2

Local comercial            1833,80 m2
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C o n f o r m a c i ó   d e l   v u i t

L’espai públic generat sorgeix de la disposició intencionada dels 

edificis, els quals es retranquegen per conformar el buit.  En aquests 

punts d’inflexió apareixen unes esquerdes d’escala urbana on s’hi 

col·loquen els accessos.

Tenint en compte la gran diferencia de cota entre el final de l’Eix Bruc i 

el passatge Pirineus, s’ha apostat per una solució que eviti els murs de 

contenció i aposti per una continuïtat d’espais verds. Es proposa salvar 

el desnivell mitjançant escales mecàniques integrades als intersticis 

d’unes dunes que articulen i condueixen el vianant a través de l’espai. 

Unes grades aprofiten la topografia, no només per permetre el 

moviment a través d’aquest espai, sinó també per ser habitades. 

Es seguirà un procés de renaturalització de la zona seguint criteris 

de vegetació autòctona, consistent en entapissats mitjançant plantes 

herbàcies i gramínies, i enfatitzant certes visuals amb elements 

puntuals que resaltaran a més el format dunar. 

En relació a l’arbrat, l’espècie que configura la continuïtat de la ruta és 

la Jacaranda mimosifolia, que plantada en un format de no-alineació 

dóna sentit de unitat i coherència al recorregut. Així mateix, es preveu 

la inclusió de Parkinsonia aculeata dins dels parterres arbustius, 

plantada en format ramificat des de la base. 

Els parterres aniran plantats amb Bulbine frutescens, Dianella  ‘Silvers 

Streak’, Dietes iridioides, Dodonaea viscosa ‘Purpurea’, Dorycnium 

pentaphyllum, Gaura lindheimerii, Muhelenbergia capilaris i 

Saccharum ravennae.

D’aquests, Saccharum i Dodonaea tenen un protagonisme especial pel 

seu desenvolupament en altura, de forma que es col·loquen centrats a 

les motes de terra, o en cantonades prominents a on interessa conduir 

les visuals. 

Planta general

P l a n t a c i o n s

ARBUSTOS LLENYOSOS

Dodonaea viscosa 
‘purpurea’

HERBÀCIES, ENTAPISSATS I GRAMÍNIES:

Bulbine Frutenscens Gaura lindheimeri

Rosmarinus 
officinalis ‘boule’

Dietes iridioides

Dianella 
‘Silver Streak’

Dorycnium 
pentachyllum

ARBRAT

Jacaranda 
Mimosifolia

Parkinsonia 
Aculeata

Platanus Hispanica

ELEMENTS EXEMPLARS: ACCENT VISUAL DINS DEL PARTERRE

Saccharum 
ravennae

Muhlenbergia 
Capilaris

MOBILIARI URBÀ

Cadires 
metal·liques 
model luxemburg

il·luminació 
amb bàculs 
troncocònics amb 
projectors

arees de jocs 
infantils

jardí d’hivern 123
concurs “eix Bruc” (Sant Pasqual), Santa Coloma de Gramenet. Parcel·la UE2

proposta tècnica urbanització



Tots els habitatges es disposen de manera que sempre hi ha una 

façana que dona al carrer i una al pati interior. La passarel·la, al ser 

un espai obert, permet la ventilació dels habitatges entre aquesta i 

les terrasses.

Es tracta d’una unitat d’agregació mixta que combina tres habitatges 

per replà, amb una passera central, que conformen un conjunt de 12 

habitatges en total. 

La passera és entesa com un espai obert, permeten la il·luminació i 

ventilació no només d’aquesta sinó també dels habitatges, garantint 

una ventilació creuada de totes les tipologies. 

La disposició de les unitats d’agregació permet l’aparició de dos patis, 

interconnectats en planta baixa, que refrigeren l’edifici i l’interior de 

la illa.

Per millorar l’envolupant tèrmica de l’edifici es proposa un sistema per 

canviar el factor forma de l’edifici a l’estiu i a l’hivern. Per aconseguir-

ho, les terrasses dels habitatges s’endarrereixen respecte del pla de 

façana per oferir un espai exterior protegit i amb dimensió suficient 

per a ésser habitat, que a l’estiu es protegeix de la incidència del sol 

i a l’hivern es tanca amb un policarbonat al pla de façana, per tenir 

guanys tèrmics gràcies a l’efecte hivernacle. 

Aquesta cantonada té una situació privilegiada degut a una inflexió 

del carrer Pirineus. Per tal de donar resposta a aquest encreuament, 

no es construeix un xamfrà, sinó s’articula i es trenca la cantonada 

a partir del buit que crea l’accés a l’edifici. L’edifici de PB+3 dona 

continuïtat al pla de façana. Degut a la topografia pronunciada del 

Passatge Pirineus, s’ha optat per elevar la planta baixa, de manera 

que la cota del pàrquing queda a nivell de carrer Pirineus.   

cantonada i pati

v e n t i l a c i ó   c r e u a d a

1. Jardí d’hivern, efecte hivernacle

2. Estenedor

3. Escala oberta no protegida (h.evac<14m)

a. Pati d’accés cota +0.00

b. Pati comunitari cota +3.00

c. Pati privat cota +3.00

d. Parking bicicletes

e. Espai comptadors

f. Ventilació natural aparcament

r e l a c i ó   a m b   l’ e n t or n

factor forma estiufactor forma hivern

Secció

Planta tipus

Alçats

Planta soterrani

Planta baixa

Planta primera i segona

Planta tercera
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