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Programa

Es proposa la transformació de la central de telefònica, ubicada a la Via Augusta 177-183 de Barcelona, en habitatge vinculat a treball
('zero commuting' ).

Aproximadament 4.500 centrals de telefònica construïdes a Espanya -de les quals, unes 30 a Barcelona- són edificis d'aparença diversa,
però identificables per una alçada característica entre plantes, concebuda per a allotjar els equips de comunicacions de la companyia. Amb els
canvis tecnològics de les darreres dècades, molts d'aquests edificis han quedat obsolets en tot o en part. La seva bona construcció i situació
dins la ciutat fan possible observar-los com a oportunitats de revitalització a les que cal donar resposta des d'una reflexió arquitectònica i
urbana. El gran nombre de casos existents fa necessari que la o les respostes es plantegin sistemàticament, qüestionant, si cal, la seva condició
de sòl d'equipament.

Són edificis amb una alçada lliure major a l'habitual en habitatges, però no suficient per a allotjar una planta i altell, segons la normativa
d'habitabilitat vigent. es caracteritzen per una planta lliure, només puntuada regularment per la disposició de l'estructura vertical de pilars, i amb
una sobrecàrrega equivalent a un ús industrial o de magatzem. La façana a carrer és normalment permeable i, una part d'aquests edificis, com és
el cas a estudi, tenen una profunditat edificable considerable i no disposen de patis interiors de ventilació.

La central de Via Augusta (Francesc Mitjans, 1971-75) és un edifici entre mitgeres de quatre plantes pis més un sotacoberta ocupable, i
amb una planta baixa i altell porxades, inicialment concebudes per a les oficines d'atenció a l'usuari, que ocupen la totalitat de la parcel·la i
s'il·luminen mitjançant un pati situat més enllà de la profunditat edificada de les plantes superiors. Compta amb tres soterranis destinats a
aparcament -que es mantindran amb aquest ús- i una de les dues mitgeres, orientada a est, està exposada a la intempèrie degut a que la finca
del núm. 175 de Via Augusta és una construcció de planta baixa amb pati d'accés i jardí posterior, dedicada actualment a escola bressol. De
manera no premeditada, l'alçat urbà de l'illa inclou el volum buit que es forma entre la mitgera est de la central, la construcció en planta baixa
de l'escola i la 'porte cochère' d'accés a la finca núm. 173, obra també de Francesc Mitjans, que li permet girar la façana de Via Augusta cap a
l'interior d'illa. lluny de ser una limitació, aquesta disposició volumètrica de les tres finques pot ser interpretada com un plus en el potencial de
transformació d'aquest edifici en concret, juntament amb la resta dels seus atributs.

És per això, que es planteja treballar sobre les dues finques de Via Augusta (núm. 175 i 177-183), permetent que la mitgera exposada
esdevingui una nova façana. d'aquesta manera, la central de telefònica passa a ser un edifici en testera, que l'ús d'habitatge vinculat a treball
permet colonitzar, operant per sostracció, introduint llum i aire en l'interior del volum compacte actual.

El nou programa es planteja en termes de 'zero commuting', acostant la vida domèstica a determinats formats de treball compatibles, que
permetin replantejar l'actual dependència del vehicle per als desplaçaments diaris. Sorgeix per donar resposta al fenomen actual de la mobilitat
de joves treballadors. Seran, per tant, allotjaments temporals en règim de lloguer. Alts graus de col·lectivitat funcionen millor en grups socials
amb una identitat comuna. Els artesans tenen un fort sentiment de col·lectiu i es manifesten i treballen com a tal. Lligar l'habitatge i el treball
contribueix a crear entorns urbans més rics i generar interacció social entre els veïns.
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Condicions de l'edificació.

parcel·la 1, Via Augusta, 175
qualificació urbanística: 7a
superfície de sòl: 413 m²
sostre construït sobre rasant: 134 m²
ocupació i edificabilitat màximes: les actuals
ús actual: escola bressol (a preservar dins l’actuació)

parcel·la 2, Via Augusta, 177-183
qualificació urbanística: 7a
superfície de sòl: 1.585 m²
sostre construït sobre rasant: 5.702 m²
sostre construït sota rasant: 4.611 m²
alçada actual: (pb+alt) + 5pp + inst
ocupació i edificabilitat màximes: les actuals
ús actual: aparcament (sot), comercial (pb + alt), 
central d’equips (5pp+ inst)

Superfícies

Escola bressol = 420,53 m²
Nº Habitages= 2 hab

H1 = 57,84 m²
H2 = 71,43 m²

Nº Locals= 4 Locals
L1 = 58,49 m²
L2 = 125,51 m²
L3 = 49,69 m²
L4 = 134,41 m²

Planta baixa

Escola bressol = 384,32 m²
Nº Habitages= 3 hab

H1 = 102,12 m²
H2 = 97,09 m²
H3 = 106,45 m²

Nº Locals= 1 Locals
L1 = 28,35 m²

Planta altell

Zones comuns accés = 280,60 m²
Nº Habitatges = 8 hab

H1 = 107,43 m²
H2 = 101,68 m²
H3 = 101,68 m²
H4 = 94,35 m²
H5 = 108,30 m²
H6 = 101,35 m²
H7 = 94,96 m²
H8 = 89,74 m²

Planta Primera

Zones comuns accés = 280,60 m²
Nº Habitatges = 8 hab

H1 = 109,12 m²
H2 = 103,55 m²
H3 = 103,55 m²
H4 = 96,76 m²
H5 = 109,65 m²
H6 = 103,35 m²
H7 = 101,24 m²
H8 = 91,34 m²

Planta Segona - quarta

Planta Tercera

Zones comuns accés = 280,60 m²
Nº Habitatges = 8 hab

H1 = 108,43 m²
H2 = 103,58 m²
H3 = 103,58 m²
H4 = 95,43 m²
H5 = 108,30 m²
H6 = 101,35 m²
H7 = 94,96 m²
H8 = 89,74 m²

Planta Quinta

Zones comuns accés = 104.56 m²
Nº Habitatges = 4 hab

H1 = 84.19 m²
   terrassa= 41,21 m²
H2 = 74,15 m²
   terrassa= 45,73 m²
H3 = 66,14 m²
   terrassa= 78,21 m²
H4 = 91,35 m²
   terrassa= 89,32m²

Coberta

Zones comuns accés = 280,60 m²
Nº Habitatges = 8 hab

H1 = 107,43 m²
H2 = 101,68 m²
H3 = 101,68 m²
H4 = 94,35 m²
H5 = 108,30 m²
H6 = 101,35 m²
H7 = 94,96 m²
H8 = 89,74 m²

Transormació

Superfície forat =  825,09 m²
Superfície Afegit
estructura lleugera = 1173,25 m²


