
9
e q u i p a m e n t s  p ú b l i c s

a l’Eixample 
de BARCELONA [PFC Juny 2011] [Mar Ballesteros Sans] [Tribunal nº8]

INTRODUCCIÓ ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓ ESTRUCTURA INSTAL·LACIONS IMATGES

SECCIÓ LONGITUDINAL 2 I PLANTA TERCERA I QUARTA  E 1/200

Les galeries

"En les cases de l'Eixample, la galeria es veu de-
limitada per dos plans de vidre: el que separa de 
l'habitatge i el que tanca a l'exterior. Així, l'espai 
queda vinculat funcionalment a la casa, tot i que 
el seu ús es vegi condicionat a certes èpoques de 
l'any degut al seu escàs acondicionament tèrmic. 
Per fora del pla exterior de vidre, trobem una ru-
dimentària persiana enrotllable que garantitza la 
protecció solar.

Habitatges existents al solar

Habitatges a Sabadell, Rafael Moneo, José Antonio 
Martínez-Lapeña i Elías Torres.

Habitatges protecció oficial, Emiliano López i Mónica 
Rivera

La Barceloneta, Coderch

Compositor Bach, Coderch

És Coderch, qui s'ocupa de desenvolupar més 
aquest espai. En les vivendes de la Barceloneta 
prescindeix del segon pla de vidre, posant unes 
lames orientables enrasades amb la façana. En 
el bloc de Compositor Bach crea un espai encara 
més sofisticat, una galeria correguda entre la fus-
teria interior y el pla  de lames que, degut a la seva 
escasa dimensió, deixa de ser una prolongació 
funcional per convertise ja en un lloc a tempera-
tura exterior, en un gradient de privacitat, control 
tèrmic i lumínic.

El corredor obtingut als habitatges de Sabadell té 
molt a veure amb la idea de Coderch, però afegint 
més versatilitat al sistema de control solar. Recu-
pera les possibilitats de la persiana de tambor a la 
que Coderch havia renunciat i a més, desenvolu-
pant-la en tota la altura del pis." [extracte Tectónica 
nº20, pàg. 30-41 ] 

En el cas de les vivendes de protecció oficial a 
Barcelona, es recupera la idea de la galeria com 
a prolongació funcional de l'habitatge i del fun-
cionament d'aquest espai com a espai captador 
d'energia.  Aquesta galeria es genera entre dues 
superfícies vidriades, de manera que funciona 
com a captador solar passiu a l'hivern, i a l'estiu, 
obrint les lames vidriades exteriors i tancant les 
portes plegables interiors, la galeria es transforma 
en un balcó cobert. En canvi però, el contacte amb 
l'exterior queda bastant limitat degut a que les la-
mes exteriors són fixes.

En el nostre cas, tornem a la idea inicial de galeria, 
en la que tenim un doble tancament de vidre; la 
part interior està formada per unes correderes de 
vidre, i la part exterior per un tancament de vidre 
correder-plegable, de manera que pot desapareixer 
totalment a l'estiu i convertir-se en terrassa.
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