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Estratègies. 04

Definició d’un nou interior d’illa.

Programa actual.

Relació públic i privat

La transformació de l’edifici es planteja amb un caràcter més urbà, trencant 
amb l’alineació de façana en planta baixa típic de la via Augusta. A fi de po-
der accedir a l’interior d’illa, a mesura que s’accedeix a l’edifici es va pujant 
de cota. Llavors, la planta entresòl és la que es presenta i s’obre al carrer, i 
la planta baixa, també d’accés públic, permet l’accés públic a través de la 
parcel·la de l’escola bressol. Per tant, aquest edifici comparteix els accessos 
públics i privats per a separar-se un cop dins seu.

Parcel·la 1. Via Augusta, 175

qualificació urbanística: 7a
superfície de sòl: 413 m2

sostre construït sobre rasant: 134 m2 (segons cadastre) 
(té consideració de sostre límit)
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 (segons cadastre) 
(té consideració de sostre límit)
alçada actual: (pb+entresòl) + 5pp + planta sotacoberta
ocupació i edificabilitat màximes: les actuals
ús actual: aparcament (soterrani), comercial (pb + altell), cen-
tral d’equips (5pp + planta sotacoberta.

espai privat espai públic

Protecció al soroll.

Degut al elevat trànsit que hi ha a la via Augusta, la secció generada pel re-
corregut públic permet una protecció cap als habitatges i cap al nou interior 
d’illa. 

Seqüència espaial.

En el recorregut d’entrada a l’edifici, la seva nova secció generada provoca 
una successió d’alçades en forma d’embut, fins a situar-te als espais oberts 
que actuen com a vestíbul. Aquests espais et situen dins l’escala global de 
l’edifici, ja sigui al carrer, al pati interior o a l’interior d’illa, ja que és només en 
aquests punts on pots observar totes les plantes.

+24,4 m.

+5,14 m.

+3,80 m.

+2,50 m.

+25,30 m.

+4,12 m.

+23,2 m.

Nous horts pel barri.

Per tant, la coberta d’aquest nou espai interior d’illa el qual ara és acces-
sible solventa la demanda d’un espai urbà de caràcter més domèstic. 
Llavors, amb uns nous horts urbans renaturalitza aquest espai actualment 
malmès per la col·locació d’elements de climatització i que s’observa des-
de tots els edificis de l’illa. A més, al ser públic, emfatitza la interacció del 
veïnat i li dóna un ús social a aquest edific fins ara tant hermètic.

Estratègies de transformació.

Operacions a l’edifici

Degut a les condicions d’alçada, que dificulta la il·luminació per patis, i 
profunditat, que no permet habitatges passants de qualitat, l’edifici calen 
operacions que tot i actuar a l’estructura no la malmetin i n’aprofitin les 
seves característiques. Per aquest motiu se li practica l’obertura d’un pati de 
grans dimensions que oxigeni l’interior, que juntament amb una obertura a la 
façana permeti una il·luminació i ventilació de qualitat.
Les façanes es mantenen exteriorment amb els acabats actuals, però s’aïllen 
interiorment a fi de garantir una millor transmitància, i a la qual exteriorment 
només se li practiquen unes obertures. També s’eliminen tots els envans 
interiors, així com el pla de façana interior a la façana nord.

Espais intermitjos.

La secció de l’edifici permet per tant que s’autoreguli climàticament. L’edifici 
s’estructura en dues crugies separades pel pati, on la sud esdevé un espai 
captador d’energia en hivern i brise-soleil a l’hivern i permet reflectar la il·lu-
minació cap a l’interior del pati i els habitatges. 

Ventilació.

L’aparició del nou pati permet que els habitatges siguin passants. La seva 
generosa amplada no garanteix un gran tiratge per efecte xemeneia, però 
enretira el pla de la façana sud sense perdre’n els seus avantatges.

Proposta residencial.

Nou perímetre.

Els habitatges es disposen dins un nou perímetre, definint unes crugies 
agregables entre sí segons l’habitatge. L’esglaonat d’aquestes crugies 
permet absorbir la deformació de la parcel·la i generar nous espais aprofita-
bles en relació al perímetre del pati interior, abocant-los cap a la obertura en 
façana i garantint una bona il·luminació d’aquests espais.

Espais servits i espais servidors.

Una de les estratègies principals a l’hora de definir els nous habitatges és 
la relació que es produeix en el moment en que traslladem els espais ser-
vidors al centre dels habitatges amb els espais servits. D’aquesta manera 
se’ns generen nous espais i nous àmbits sempre relacionats entre ells i que 
provoquen una flexibilitat a l’hora d’estar tots amb contacte amb un nucli 
de serveis. Es defineixen unes qualitats a cada estança però és l’usuari qui 
es disposa en elles i tractant els tallers com una estança més amb un accés 
independent desde el pati central.

Aprofitament de l’alçada entreplantes.

Les condicions d’aquest edifici és excepcional, ja que no es tracta d’una 
tipologia residencial originaria, sinó que es destinava a contenir equips de 
telefonia. Per tant, la seva alçada lliure entre forjats és força anormal (4,09 
metres), i això ens permet proposar habitatges amb tipologies diferents. 
Llavors, podem aprofitar els espais servidors per a pujar-hi a sobre, obtenint 
així uns altells amb alçada fora de normativa per a encabir-hi cap ús definit, 
però que ens porporcionen uns espais elevats, més íntims i amb gran capa-
citat per a poder adaptar-se al llarg del temps als canvis d’ús i necessitats 
dels ususaris.

Construcció neta.

L’edifici proposa el reaprofitament de l’estructura original de l’edifici, i la 
reconquereix per a fer-hi habitatges i tallers. Llavors, la nova proposta 
constructiva també ha de permetre un canvi d’ús d’aquí uns certs anys, 
i per tant s’opta per un sistema de fusta contralaminada que permet su-
portar els nous altells i que són reciclables i reutilitzables i que no generen 
nous residus.
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Programa proposat.

Se’ns va plantejar transformar l’ús actual en habitatges, el 80% dels quals havien de 
ser habitatges “zero-commuting”, és a dir, habitatges amb locals de treball vincu-
lats. L’altre 20% no cal que se’ls hi integrin cap espai específic de treball. No obs-
tant, un 50% de tots els habitatges ha d’estar destinat a 4 persones mentre que l’altre 
meitat va destinat a 2 usuaris.

En el meu cas, proposo afegir-hi locals independents no vinculats a cap habitatge, a fi 
d’afavorir més un ús de barri. També reubico l’escola bressol dins l’edifici, mantenint el 
seu pati aprofitant el contacte entre les parcel·les i millorant-ne les seves instal·lacions.

Un restaurant-cafeteria en contacte amb el carrer ofereix uns altres serveis dins d’un 
edifici que acaba convertint-se en gairebé autosuficient.

locals independents       : 306 m2

Planta cinquena

Planta quarta

Planta tercera

Planta segona

Planta primera

Planta entresòl

Planta baixa
escola bressol      : 212 m2

cafeteria-restaurant       : 102 m2

locals independents       : 306 m2

escola bressol      : 136 m2

habitatges       +      : 64 m2

habitatges            +      : 312 m2

habitatges       : 92 m2

Planta sotacoberta

habitatges       +      : 144 m2

habitatges            +      : 312 m2

habitatges       : 92 m2

habitatges       +      : 128 m2

habitatges            +      : 312 m2

habitatges       : 92 m2

habitatges       +      : 144 m2

habitatges            +      : 312 m2

habitatges       : 92 m2

habitatges       +      : 128 m2

habitatges            +      : 312 m2

habitatges       : 92 m2

habitatges            : 272 m2

locals semi-vinculats       : 306 m2

Reubicació del programa públic

El nou edifici contindrà l’escola bressol, mantenint-ne el pati exterior, i en 
contacte amb el carrer es col·locarà un restaurant-cafeteria. Aprofitant el 
doble espai existent en planta baixa, aquest actuarà de vestíbul i d’atrac-
ció urbana, permetent l’accés a l’edifici.


