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E 1.100 EL PROJECTE CASA NOUVILES

EL PROJECTE: CASA 
NOUVILES

ESTRATÈGIES: ELEMENTS I APORTACIONS

Tot i la antiguitat de l’edifici, es con-
servaran la majoria dels elements i 
espais de la casa, ja que es mante-
nen en un estat força descent i els 
espais actuals són espais de molta 
qualitat. S’enderrocarà la coberta 
de l’edifici per diversos motius, jun-
tament amb el volum que es troba 
al costat oest del jardí, que es tro-
ba en un estat molt deteriorat.

2.ELS ELEMENTS CONSERVATS

1.LES PREEXISTÈNCIES

Els elements conservats no només 
es poden aprofitar donat el seu 
valor material i estructural (murs 
de fàbrica de maó) sinó sobretot 
patrimonial i espacial. No només 
són les façanes els elements amb 
un caracter atractiu, sinó també 
cada un dels espais interiors: Sa-
les amb sostres formats per voltes, 
amb paviments ceràmics i alçades 
de quatre metres. 

Al fons del jardí es proposa un 
nou volum amb el programa més 
diàfan: El menjador i la cuina, jun-
tament amb espais de serveis en 
planta soterrani. 
D’aquesta manera s’evita estinto-
lar particions de la casa, i s’activa 
el jardí, convertint-lo en el centre 
de dos programes amb una alta 
interacció.

L’edifici creix verticalment arribant 
a PB+3. El volum busca adaptar-se 
al context a la vegada que alber-
ga els espais necessaris per al nou 
programa de la residència. Els nous 
espais busquen prolongar la rique-
sa de les sales existents,  continuant 
el sostre en volta portant-lo fins la 
coberta.

A la crujia central de l’edifici s’hi 
proposa la franja més alta del vo-
lum. Una franja que contindrà els 
dos patis laterals + el lluernari cen-
tral. Tots tres permetràn la ventila-
ció natural dels espais que els en-
volten. 
Juntament amb els patis, es pro-
posen els nuclis de comunicació 
vertical, dos ascensors i dos nuclis 
d’escales colocats cimètricament. 
El recorregut de les instal·lacions 
seguirà el mateix esquema vertical 
i tindrà els equips necessàris en la 
coberta.
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