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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 

CUBO DE MENGER 
 
Relació amb l’entorn 
La volumetria ha intentat compactar-se al màxim dins del perímetre regulador per separar-se 
dels edificis veïns, gaudir de major assoleig i aprofitar els vols per generar balcons que 
amplien les galeries y enriqueixen el gradient d’espais intermedis de l’habitatge, sense 
necessitat de dobles pells. S’ha sospesat la relació entre l’esponjament del pati i el perímetre 
de la façana interior fins arribar a un equilibri que garanteixi el mínim “necessari” per 
aconseguir la ventilació creuada del cinquè habitatge d’orientació única i millorar la dels 
restants, i el “suficient” per la qualitat lumínica dels espais intermedis; però, a la vegada, 
minimitzar la superfície de façana interior i la seva repercussió econòmica. 
La volumetria es buida a nord per generar un porxo d’entrada que anuncia el vestíbul i 
s’intueix des de l’accés al recinte. A més, permet l’entrada d’aire als espais comunitaris per 
millorar el tir de l’atri. 
L’entrada dels veïns es produeix per la cota més alta de la parcel·la, mentre l’accés a 
l’aparcament es situa a la més baixa per evitar rampes i minimitzar l’excavació, resolent-se en 
una sola planta semi-enterrada que ventila de manera natural. En lloc d’accedir directament 
des del carrer, es proposa entrar des del jardí i aprofitar l’interior d’illa integrant-lo en la 
seqüència d’espais intermedis. La diferència de cotes entre les diferents rasants del perímetre 
d’illa porta a organitzar l’interior amb talussos vegetals que eviten murs de contenció y 
permeten la infiltració al terreny. La geometria respon a les corbes de nivell buscant 
recorreguts accessibles. Els talussos abracen l’edificació per generar distàncies de privacitat. 
 
Espais intermedis 
Respecte a la primera fase ha augmentat el diàmetre i la superfície del pati, a 4m i 15m2 
respectivament, si bé s’ha ajustat la superfície de les passarel·les per optimitzar el rati de 
superfície útil/construïda en un 81% a la planta tipus. En lloc d’una passarel·la entorn a un 
pati, la configuració de l’espai de distribució relaciona visualment els cinc accessos, a mode 
d’habitació comunitària, afavorint un llindar de trobament per a la comunitat. L’obra vista 
exterioritza l’espai, al temps que garanteix el manteniment. Aquesta materialitat permet 
gelosies que protegeixen la intimitat sense entrar en conflicte amb la ventilació. 
 
Estructura i agrupació 
Tres anells estructurals organitzen la planta de l’edifici en dos corones, on s’allotgen els cinc 
habitatges per planta, i un anell central, que inscriu un pati. La corona exterior conté totes les 
habitacions dobles i les sales d’estar. La corona central engloba cuines, banys i cambres 
d’instal·lacions. Respecte a la primera fase, la corona exterior ha augmentat en número 
d’habitacions, de manera que hi ha quatre habitatges por replà de 3D y un de 2D. La 
edificabilitat total s’ajusta transformant les galeries de la última planta en patis descoberts. 
Alguns habitatges de 3D perden una habitació per generar els punts singulars de l’edifici: el 
porxo d’accés, un pati comunitari a la última planta per estendre la roba de gran format i una 
escala exterior que permet l’accés a la coberta de l’edifici, evitant la prominència del 
“badalot” 
 
Adjuntem d’acta del concurs 
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Dades sobre el concurs 
 

Nom del concurs / Objecte 
 
Concurs del Carrer Carolina Catasús num 7 de Sant Just Desvern 
 

Organisme que convoca el concurs 
 
IMPSOL  
 

Caràcter del concurs 

 
D’idees 
 

Tipus de procediment 

 
Obert 
 

Composició del jurat 
 
Nacional 
 

Naturalesa del jurat 
 
Extern a l’organisme convocant 
 

Crida 
 
Nacional 
 

Resultat del concurs 

 
2n premi  
 

Data de resolució del concurs 
 
19-06-2018 
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Nom del projecte presentat / Lema 
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