
ARQUITECTURA, CIUTAT I ENTORN

L’emplaçament del projecte es caracteritza per les seves dimensions reduïdes i 
també per la seva condició de límit entre el nucli històric de Sarrià i la Ronda E-9. La 
proposta planteja un volum compacte, de superfície llisa i color uniforme, que sigui 
capaç d’integrar les diferents variables de l’entorn. 

La planta baixa i la primera contenen quatre habitatges dúplex i les tres plantes su-
periors tres habitatges senzills per planta. Aquesta disposició permet integrar en el 
projecte les dues escales urbanes existents: una al nivell  inferior morfològicament 
semblant al barri de Sarrià i una al nivell superior que es relaciona amb els edificis de 
la Via Augusta. Dos tipus d’obertures de façana ens ajuden a assolir aquest objectiu; 
en les 2 plantes inferiors predomina una obertura de dimensions més reduïdes i en 
canvi a les plantes superiors es disposa una obertura de dimensions  més genero-
ses.
Tots el habitatges estan formats per estar-menjador-cuina passant garantint 
l’assolellament al solstici d’hivern, amb 3 - 4 dormitoris i  2 banys.

Compositivament la planta estableix dues directrius: una perpendicular a la Via Au-
gusta i una altra a la façana posterior a pati. Aquesta particularitat dota a l’espai 
central de l’habitatge d’una gran qualitat lumínica i espaial que fa perdre el caràcter 
tan extremadament longitudinal que habitualment tenen els espais passants.

habitatges tipus:
ventilació creuada
màxim nivell d’il·luminació natural

coberta vegetal:
recollida aigües pluvials 13 trasters
instal·lació fotovoltàica per  consum 
bàsic permanent

galeria accés habitatges:
efecte xemeneia per 
garantitzar ventilació creuada 
protecció acústica vs Via 
 Augusta - Ronda E9

relació edifici - pati interior d’illa:
orientació a pati interior d’illa amb 
arbres i vegetació autòctona, aporta 
ombra i humitat als habitatges i ga-
rantitza ventilació creuada

habitatges dúplex:
4 unitats
adequació a la escala urbana de 
Sarrià

aparcament semi-soterrat:
11 places 
ventilació creuada carrer - pati
interior d’illa
protecció CO2 Via Augusta - 
Ronda E9

CO2 CO2

nivell 1:
mobilitat i seveis 
distribució urbana

nivell 2:
lògica horitzontal

nivell 3:
coberta
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