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Anàlisi de l’edifici.

Estructura.

L’estructura és potser l’element més definitori de l’edifici. Està sobredimensionat pel 
què fa la càrrega per a un ús d’habitatge, i l’alçada entre forjats està fora de les carac-
terístiques habituals de les noves construccions residencials. És una estructura molt 
sòlida i hiperestàtica que si per un cantó dificulta molt la seva manipul·lació, també 
ofereix moltes garanties resistents.

Façanes.

Les façanes es troben amb molt bon estat, amb uns materials pràcticament sense cap 
afectació. Són molt diferents entre elles, ja sigui per geometria com per elements que 
la composen. No obstant no estan construides per aconseguir permeabilitat i il·lumi-
nació, com demostren la seva manca d’obertures.

Coberta.

La coberta és formalment molt característica i té un paper molt rellevant al conformar 
la imatge de l’edifici. No obstant es troba en un estat molt perjudicat en relació als 
altres elements de l’edifici, que provoca que s’hagi de plantejar una neteja de coberts 
que han anat apareixent i una substitució dels seus panells.
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Axonometria. Elements principals de l’edifici.

Planta soterrani -3 Planta soterrani -2 Planta soterrani -1 Planta baixa Planta entresòl Plantes tipus Planta sotacoberta

Façana sud

La façana sud està retranquejada en un joc volumètric amb la profunditat edifi-
cable de la parcela. Està composta per una fulla exterior vista de maó de color 
ocre de 15 cm. i una interior que permet una càmera d’aire interior.

Les obertures no donen perpendicularment a l’interior d’illa, sinó que aprofiten 
el retranqueig per evitar l’entrada directe de llum. Tot i així, és una façana molt 
hermètica, ja que l’ús de les plantes es destina a equipament telefònic.

La mitgera que delimita la parcel·la dins l’interior d’illa està a la vista degut a 
la pendent de l’illa. Té la mateixa solució constructiva que la façana sud, amb 
maó vist, però hi ha més obertures.

Per tant, hi pengen unes proteccions solars compostes per lames orientables, 
fixades a un marc soldat directament a la fulla exterior mitjançant uns perfils 
metàl·lics.

Estructura

L’estructura és l’element més important de l’edifici. És de formigó armat, amb for-
jats bidireccionals, que aprofita la inclinació de la façana per generar una retícula 
amb els pilars col·locats a trascantó que disminueix la deformació dels vanos.

Té una sobrecàrrega de 750 kg/m2 degut a l’ús de magatzem d’equips de telefonia 
a la qual estava destinat en el seu inici. Mentre que a les plantes baixes els pilars 
tenen secció hexagonal a mesura que augmenta l’alçada canvien a secció rectan-
gular excepte en la façana.

Coberta

La coberta és a dues aigües, amb el carener paral·lel a l’alineació a façana. Està 
formada per una subestructura de corretges metàl·liques que soporta uns panells 
sandwitch formats per una xapa metàl·lica. 

Actualment es troba molt malmesa per culpa de la col·locació d’una entena tele-
fònica, així com de diferents coberts que han anat apareixent per albergar nous 
espais destinats a maquinària tècnica.

Façana nord

Aquesta façana esta situada en dos plans: un d’interior, majoritàriament cec, i el 
més interessant i el que es veu des del carrer completament translúcid.

Té una composició molt clara, estructurant-se per plantes amb unes franges re-
vestides de marbre que senyalen les línies de forjat. Un marc perimetral revestit 
del mateix marbre la delimita.

En l’entreplanta unes subestructures de forjat a forjat subjecten unes plaques ho-
ritzontals de marbre que actuen com a brise-soleil, generant una primera protecció 
acústica i lumínica per a les poques obertures interiors que hi ha.

Característiques constructives

Materialitat


