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El projecte comença amb el reconeixement dels elements arquitectònics existents,
aquests estan composats principalment per magatzems i vivendes de PB+1 que es troben 

en mal estat.
Es parteix doncs de la base de que es realitza un enrerroc dels edificis resaltats i ens tro-

bem en un solar buit de 4.402,3m2..

La col·locació de la residència parteix de la voluntat de controlar les mitjeres menciona-
des. Es proposa configurar la residència en dos edificis de PB+5 que cubriexen les mitje-

res més problemàtiques i un edifici de PB + 3 que dona façana al carrer Pujades.
Junt amb ells, trobem dos edificis de PB+1 que proporcionen serveis a la residència i con-

figuren l’espai a l’interior de l’illa. 
Tots aquests edificis esmentats tenen un caràcter imponent, pesant i massís. Es col·lo-

quen bruscament a l’illa com elements rígids.

La col·locació dels espais públics a la planta baixa permet que les unitats habitacionals i 
les zones privades de la residència quedin en alçada i per tant estiguin protegides tant físi-
cament com visualment. Aquest fet permet alhora, un fàcil accés per al peató al les zones 

públiques dels edificis.
Usos de més fosc a més clar: Espais públics; espais de servei de la residència; unitats 

habitacionals amb una configuració de habitació + passadís + habitació; unitats habitacio-
nals amb una configuració de habitació + passadís. 

Junt amb els passatges recenment esmentats, es configuren a l’interior d’illa tres zones 
verdes com a punts de relació, dotant d’espais exteriors de qualitat, tant als residents com 

als habitants del barri.
Aquestes tres zones es situen seguint el recorregut principal dins l’illa, proporcionant al 

peató una connexió visual entre elles. 

Dins de la parcel·la, al carrer Pallars 162, ens trobem amb una nau de petites dimensions 
que és un edifici catalogat de nivell C (Bé d’interès Urbanístic).

Es pot apreciar un estat de degradació dels revestiments de façana degut a una manca de 
manteniment, per tant es proposa una rehabilitació de l’edifici, adaptant la nau a un nou ús 

que s’adecua a les necessitats de la residència.

La comunicació vertical es du a terme amb uns mòduls situats com a punts de connexió 
entre els diferents edificis. 

Aquests mòduls busquen contrarrestar amb la resta d’edificis de la residència i per tant  
tenen un caràcter lleuger, clar, diàfen i transparent. Es situen a partir de la PB+1 ‘volant’ del 

terra per maximitzar l’efecte buscat. 
Aquest canvi en la construcció i l’estructura d’aquests elements de l’edifici, i la visibilitat de 
les escales al seu interior, intueix al peató on es troben els punts pels quals es pot atraves-

sar l’edifici i accedir a l’interior de l’illa.
Aprofitant l’estratègia i volent buscar una sintonia a l’interior de l’illa, es crea un mòdul a 

forma de pasarel·la que connecta els edificis de l’interior.

Pel que fa als usos a coberta, en diferenciem tres tipus. 
1. Coberta no transitable. (clar)

2. Coberta transitable pública pels residents amb espais de relació i l’entrada de llum al 
passadís. (mitjà)

3. Coberta transitable amb pas restringit on es situen les plaques solars i l’entrada de llum 
als passadissos dels edificis corresponents. (Fosc)

Situats al punt de trobada dels dos passatges de connexió, es presenten tres mòduls poli-
valents en PB que gestionen el gir i donen façana.

Aquests tres mòduls tot i seguir la traça Pujades-Pallars, es troben desviats en el sentit 
Badajoz-Ciutat de granada. Aquesta única desviació intueix l’entrada a la zona del parc 

desde el passatge.

A causa de l’enderroc, es presenten unes mitjeres que provoquen un gran impacte al solar 
buit. Les mitjeres més polèmiques són de PB+5 al carrer Badajoz i de PB+4 al carrer puja-

des.
La col·locació del projecte té com a objectiu cubrir aquestes mitjeres i adaptar-se amb 

harmonia a la geometria de la parcela i els edificis colintants.

Pel que fa a les alçades, el projecte situa els edificis amb més alçada per cubrir les mitje-
res esmentades per l’enderroc (PB+5).

L’edifici col·locat per tancar l’illa i donar una façana principal al carrer pujades, es baixa 
fins a PB+3, fet que ens facilita l’entrada de llum a l’interior d’illa i obre les visuals de l’in-

terior cap a la vessant de mar. També es busca fer un petit gest per estar en context amb 
l’edifici de l’illa del davant (PB+1).

Aquests mòduls que intueixen i permeten la permeabilització a l’interior d’illa, marquen 
l’inici dels dos passatges que serviràn de connectors entre els carrers Pujades, Badajoz i 

Pallars.
L’accés a interior d’illa queda restringit a les hores diürnes, proporcionant seguretat als 

equipaments i zones verdes.

L’accés a la residència es realitza a la cantonada dels carrers Badajoz i Pujades, aprofitant  
la plaça per a evitar l’acumulació de persones a les zones de pas de la vorera.

Els quatre edificis de nova construcció aprofiten el caràcter modular de les unitats habita-
cionals per crear una cuadrícula plasmada a façana amb els pilars de formigó.

Aquesta repetició d’elements lineals continua a les zones verdes i els passatges abans 
esmentats, obtenint un orde en equilibri entre els volums verticals i el paviment. 
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