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En el emplaçament trobem dues naus industrials que voldrem 
mantenir, la primera, marca la perpendicularitat sobre Pere IV i 
està en una condició apta per aprofitar en un 70%, la part més 
interior d'illa la condició empitjora. La seva estructura és de 
pilars de fosa en el seu interior i descarrega les jàsseres sobre 
el murs permetrals.

La segona preexistència, està catalogada com a patrimoni i 
disposa d'una interessant encadellada prefabricada de 
formigó, la nau ha rebut diverses modificacions al llarg del 
temps.

També, com és comú en la trama del poble nou, tenim una 
antiga xemeneia d'un vapor, aquesta està situada al extrem 
oest de la illa.

Un dels trets diferencials de la trama del poble nou es la 
existència de una subtrama de carrers perpendiculars a Pere 
IV, antic carrer de sortida de barcelona.

Avui en dia aquesta subtrama es difícilment reconeixible ja 
que es troba triturada per la de l'eixample, tot i així encara 
queden reminiscències de la mateixa i per descomptat, el 
carrer Pere IV.

També són abundants els passatges interiors que segueixen 
la trama de l'eixample, aquests són més identificables i  amb 
amplades més generoses.

El projecte es situa a  Barcelona, al barri del poble nou  22@,

La illa en concret, és la delimitada pels carrers Pallars, 
Pujades, Ciutat de Granada i Roc Boronat. 

En la mateixa illa trobem la para del Metro de llacuna i una 
estació de Bicing, les dues col·locades en el extrem sud de 
la mateixa. La línia de metro és la última i més propera a la 
costa amb el que s'espera una afluència gran d'usuaris.

El centre de la ciutat, parc de la ciutadella, es troba a 
900m en línia recta per pujades, des de el que s'esperarà la 
major afluència de ciclistes i gent que es mogui a peu, també 
hi ha dues parades de Bus nit a les cantonades oest i nord i 
una de línia regular a la sud.

La platja la trobem a 600 m.

La nostra illa té un passatge perpendicular a PereIV, 
el passatge caminal, que acaba en cul de sac en el centre 
de l’illa.

La zona afectada per la intervenció

La volumetria de la illa és principalment en anella, trobant els 
cossos més alts en el perímetre, com succeeix en tot 
l’eixample, com a cosos alts, només trobem al marge amb la 
nostra parcel.la a l’extrem nord est un edifici de 7 plantes, 
que tampoc afecta gaire sobre el conjunt.

En  les illes del voltant es repeteix l’esquema  i no afecta a 
l’assolellament del nostre terreny.
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Zona clara marca el terreny de la intervenció.

En mig de la illa i travessada per el passatge caminal, trobem 
una estructura força atípica de trama residencial. Habitatges 
de planta baixa adossats que s'organitzen amb una trama de 
carrers perimetrals i transversals, aquests son de caràcter 
peatonal i com podem veure en les imatges, els residents 
s'apropien del mateix amb el seu mobiliari i plantes.

El carrer d'accés es troba al carrer Pujades i en el moment 
que contactaria amb caminal trobem un envanet.

La reixa del carrer Pallars es tanca de nit.

Com a conclusió després del anàlisi, podem reunir els factors 
determinants de cada apartat.

Punts d’aproximació principal a la illa.
des de la cantonada sud per la façana de ciutat de granada i 
per Pallars.

Alineacions.
perpendicular a Caminal i paral.leles a Pallars. el contacte 
amb l'interior d'illa ha de ser d'un caràcter tou, mentre que en 
el contacte amb el carrer la barrera serà dura.

Alçades.
una alçada màxima de PB+2 es suficient per assolir la densitat 
i assegurar l'assolellament.

Orientació.
Segueix les orientacions de l'Eixample excepte en el testera 
sud que segueix PereIV.

metro bicing carrer pujades

carrer pallarsa centre ciutat

a platja

carrer ciutat de Granada

passatge caminalbus nit

bus

bus nit

carrer Roc Boronat

Pere IV

22@

emplaçament

e 1: 2000

e 1: 1000

e 1: 1000

e 1: 1000

e 1: 1000

el gest permet identificar la 
preexistència amb facilitat així 
com la possible penetració el 
sistema

empenyent la línia de terra 
guanyem distància amb el 
carrer i millorem les condicions 
de la Pb del projecte

obrim la part superiror i 
guanyem qualitat en els 
passos interiors i identifiquem 
el accés lateral.

amb el cos proper a interior 
d’illa es busca aconseguir 
generar espais intersticials de 
qualitat i ús que treballin el 
contacte dur amb el teixit 
interior.
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