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P-1
Magatzem general
Espai polivalent 2
Office/Magatzem
Circulacions
PB
Informació/Acullida visitant
Zona Projecció/explicació
Banys visitants
Espai polivalent 1
Office
Zona operativa interna
P1
Oficines per 10 pers.
Sala reunions per 10 pers.
Despatx obert
Despatx tancat
Banys treballadors

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL

INFO

INFO

33,0 m²
84,0 m²
16,0 m²
5,5 m²

20,7 m²
28,0 m²
9,0 m²

50,0 m²
4,8 m²
7,2 m²

58,4 m²
17,6 m²
7,5 m²

12,1 m²
9,0 m²

362,8 m²
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1  2  3
D1diagrama flexiblitat planta baixa

P1Planta baixa e: 1/150

D1Axonometria_diagrama circulacions verticals

P2Planta baixa i planta pis _e: 1/200_diagrama circulacions horitzontals

Personal intern

3 esdeveniments simultanis 2  esdeveniments simultanis 1 únic esdeveniment

Visitants
Serveis externs

Com ja vam exposar a la primera fase , el nucli inte-
rior organitza els usos al seu voltant i al seu interior.
A la planta baixa, oberta als visitants, la seva posició 
relativa respecte a la façana i als elements fixos de 
l’edifici (escala i serveis) farà que aquesta es pugui  
configurar de manera flexible depenet dels edeveni-
ments que es programin en l’equipament.
A la planta primera, es planteja una tipologia 
d’oficina paisatge al voltant del nucli.

La ubicació de l’escala actual i la de l’ascensor 
dins del nucli que proposem minimitzen el 
contacte dels visitants de l’equipament amb 
els usuaris habituals de les oficines, alhora que
garantitzen  la comunicació vertical entre tots 
els espais de l’edifici a rehabilitar i la futura 
ampliació. Quan l’ampliació sigui un fet es farà 
accesible al públic la totalitat del jardí sense 
necessitat de passar per l’interior de l’edifici.

El nucli resol de manera diferent les circula-
cions i relacions dels espais en cada nivell. 
Així, a planta baixa la circulació pública es 
realitza al voltant d’aquest, mentre que les rela-
cions d’ús intern es produeixen dins del nucli. 
Per contra, a la planta pis, on es situen les ofi-
cines, les circulacions i usos de caràcter intern 
esdevenen al voltant del nucli i les relacions 
amb les eventuals visites es produeixen en el 
seu interior.

M1Flexibilitat

M2Circulacions
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E1Estratègies materials en la rehabilitació: E2Estratègies materials en l’enjardinament:

S1Secció rehabilitació Casa Jaqués_e: 1/75

1  2  3

L’ aposta de col·locar l’ampliació aprofitant els salts 
topogràfics actuals fa que la configuració del nou 
edifici estigui necessàriament lligada al disseny 
dels espais exteriors-jardí-. 

El treball sobre el jardí tractarà de potenciar la idea 
del projecte d’ampliació, treballar la topografia 
per garantir accessibilitat a tots els usuaris, pro-
porcionar les condicions per tal que es puguin dur 
a terme altres activitats lligades al programa de 
l’edifici i permetre gaudir de les vistes de la ciutat i 
en especial del Parc Güell.

Es tracta d’una catifa de paviment dur que es 
col·loca sobre la superfície verda i tova, fent una 
gradació des de les parts més dures fins a les parts 
més toves generant espais de transició. Les parts 
més toves són aquelles en les quals es vol man-
tenir arbres existents i/o agafar-se a la topografia 
existent. En aquestes parts es treballaran com a 
prats mediterranis (com a alternativa a la gespa), 
potenciant l’estrat herbaci i fent servir espècies 
autòctones que garanteixin una bona adaptació al 
medi i sense molts requeriments hídrics. 

Tota aquesta catifa es troba encaixada dins uns 
límits perimentrals que en alguns trams ja compt-
ent amb algunes plantes enfiladisses com l’heura 
i la buganvilla. En la resta de trams es deiaxaran 
aquestes i es planteja plantar altres plantes en-
filadisses, algunes de fulla caduca i altres de 
fulla persistent (bignònies, parthenocissus, etc..) 
de tal manera que la tanca que envolta el parc 
sigui una mena de tel·ló de fons variable segons 
l’assolellament i les estacions.

A l’espera d’un anàlisis més ajustat de l’estat dels 
materials originals de la casa Jaqués proposem 
recuperar-los i consolidar-los sempre que sigui 
possible.

S’incorporan característiques dimensionals, mate-
rials, cromatismes resultant dels anàlisi realitzats, 
per deduir-ne el procés de restauració i/o substi-
tució per tal de reparar i consolidar mitjançant so-
lucions de caire mínim i respectuós, el màxim dels 
espais i materials originals (paviments, estucs, 
fusteries, elements decoratius ...)

La caixa interior es pretén que tingui una lectura 
clara de la seva condició contemporanea, pel que 
s’ha triat la fusta com a material.
Els nous revestiments es basaran en materials 
naturals o amb baix impacte ambiental, seran 
durables i de baix manteniment. Permetran mil-
lorar l’eficiència tèrmica i acústica dels espais. 
S’actuarà en tota l’envolvent de l’edifici per mil-
lora els seu aïllament mitjançant trasdossats amb 
placa de cel·lulosa i aïllament tèrmic natural en els 
element opacs i mitjançant materials tèxtils trans-
lúcids aïllants tèrmics i absorbents acústics tipus 
SEED Cover en les superfícies vidriades. Tots els 
materials nous hauran de ser reversibles.

M4El JardíM3La Rehabilitació

Tractament interior del murs amb 
enfiladisses i tapissants

Restauració i/o substitució dels 
paviments, fusteries i guixos 
originals

Conservació de tots els arbres 
existents

Consolidació mitjançant solucions 
de caire mínim i respectuós dels 
ornaments, estucs,...

Parterres amb vegetació autòtona i 
baix consum d’aigua

Nous revestiments amb materials 
naturals, amb baix impacte ambi-
ental, i de baix manteniment.

Transicions entre paviments durs 
i tous.

Materials lleugers que millorin de 
l’eficiència tèrmica i acústica dels 
espais
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S2Secció ampliació e: 1/75
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L’ ampliació es planteja recolzada en el mur 
de contenció del jardí superior. La proposta 
s’inspira en la plaça de Park Güell. La coberta 
d’aquesta s’entén com una extensió del jardí 
superior construïnt una balconada sobre el 
paisatge i el seu interior es prefigura com una 
coba que s’aboca a la part baixa del jardí. 

Els interiors es conformaran amb materials 
naturals i càlids, principalment fusta, en la seva 
part més profunda (parets, terres i sostre) i una 
gran superfície de vidre emmarcarà el nou jardí 
coma teló de fons dels esdeveniments a l’espai 
polivalent.

La construcció de l’ampliació permetrà ad-
equar el jardí inferior rebaixant el terreny de la 
plataforma intermitja per connectar-lo amb el 
nivell inferior. En aquesta adequació topogrà-
fica permetrà arribar la la part més fonda del 
jardí a trvés d’una rampa i una petita graderia. 
Aquestes operacions permetran expandir les 
activitants del nou centre cultural per tot el jardí,
convertint-lo en un espai exterior polivalent; 
jardí de escultures, un petit teatre a l’aire lliure, 
etc

M5L’ Ampliació

P3Planta ampliació e: 1/150
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