
03. CONFIGURACIÓ 

A finals del s XX, el carrer Pere IV era un dels més importants de Barcelona. Aquest connectava el Parc de la Ciutadella amb la sor-
tida de Barcelona i marca l’origen de la trama del barri de Poblenou.
La parcelació del teixit industrial del Poblenou es va anar organitzant perperndicularment al carrer Pere IV amb parceles estretes i 
allargades, sovint amb l’accés desde passatges que seguien el traç dels antics camins que connectaven les masies.

L’àrea del 22@ es superposa a aquest teixit històric creant una barreja formada per la parcelació típica de l’eixample i la parcelació 
perpendicular al carrer Pere IV.

Volent fer un gest a aquesta superposició de trames, es continua la trama marcada pels pilars dels edificis a l’espai exterior i es 
posa en conflicte amb la trama històrica del Poblenou, creant diferents espais que configuren una zona heterogènia amb diferents 
usos.

Es segueix la tra-
ma que marquen 

els pilars de la sala 
d’estudi i l’espai 
polivalent en el 

paviment.

Posteriorment es 
continua la trama  
dels pilars de la bi-
blioteca, les sales i  

la residència.

El resultat és una 
trama de quadrats 
que imita a petita 
escala la trama 
de l’eixample de 

Barcelona.

Adjuntem la trama 
històrica del Poble-
nou, perpendicular 

a Pere IV.

Simplifiquem el resultat de la superposició de 
trames creant una reinterpretació de la parcelació 

actual al districte 22@.

FUSTA
Tarima de IPE

GRAVA
Cantell rodat solt 3-4 cm 

PEDRA
Fillita gris corillera 25x50x3cm

GESPA
Gespa Festuca Vermella

BOSC
Zona arbrada i d’arbustos

S’escull un mobiliari de formigó per la seva resistència, per 
la seva duració i pel seu pes, ja que evita el seu desplaça-
ment.

Per a la il·luminació, utilitzarem uns punts de llum iGuzzini 
BN41 de doble emissió. Es situen seguint els eixos de la 
trama per que aquesta quedi resaltada de nit.
La resta del mobiliari es proposa de formigó per a seguir 
amb la mateixa harmonia.
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01. DESCRIPCIÓ I AGRUPACIÓ DE LES UNITATS HABITACIONALS

02. SECCIÓ I DESCRIPCIÓ DEL PASSADÍS

CONCEPTE | CONFIGURACIÓ DE LA RESIDÈNCIA I ESPAIS EXTERIORS
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1. HABITACIÓ AMB BALCÓ 2. HABITACIÓ 3. DÚPLEX AMB BALCÓ
Sup. 17,35 m2 Sup. 15,06 m2 Sup. 28,31 m2

PB PBPB +1 PB +1

4. DÚPLEX
Sup. 25,95 m2

CONNECT EXPOSE
Sup. 17,35 m2 Sup. 17,35 m2

WATCH STUDY CHILL
Sup. 17,35 m2 Sup. 17,35 m2 Sup. 17,35 m2

La resolució i disseny del passadís, és uns dels elements a tenir 
molt en compte en aquest projecte.
S’entén aquest element no només com una zona de pas, si no com 
un espai de relació. Amb diferents buits i dobles altures permeses 
gràcies a les habitacions de tipus dúplex, es crea una comunicació 
visual entre plantes que, junt amb el mobiliari, converteix aquesta 
zona de pas, en una zona on relacionar-se.

Aquest passadís queda culminat per una gran entrada de llum 
natural a la coberta. Aquest busca millorar la sensació a l’interior i 
minimitzar els costos de la il·luminació natural.

Per afavorir aquesta sensació d’exterior i per intentar dotar a aquest 
passadís d’un caràcter de rambla, es col·loquen uns testos de formi-
gó sobre les jàsseres vistes, d’on penjen unes enredaderes. Aques-
tes aprofiten la llum natural de la coberta i cauen cobrint diverses 
plantes a la vegada.

La residència està configurada per dos tipus d’unitats habitacionals, les habitacions i els dúplex.
Per tal de donar resposta a les necessitats dels inquilins, primer s’ha estudiat quins tipus d’ús i, per tant, 
quin tipus de mobiliari es requereix en cadascuna. 
Es detecta que el mobiliari d’una habitació segueix unes proporcions i mesures concretes i que per tant 
poden ser recollits en dues franjes de serveis, una de 120 cm i l’altre de 60 cm.
El fet de concentrar el mobiliari en aquestes franjes, aconsegueix una visual directa entre el passadís i 
l’exterior de l’edifici, millorant la ventilació creuada, facilitant l’entrada de llum natural i dotant a l’habita-
ció d’un espai diàfen que facilita la interacció amb els diferents elements de l’habitació.
També es diferencien dues zones perpendiculars a les franjes, una de 200 cm (la més propera al passa-
dís) que junt amb un envà tècnic, recull els serveis de l’habitació (lavabo i emmagatzematge); i una de 
250 cm (més propera al balcó) com a zona d’estança, ja sigui per dormir o estudiar.

S’introdueix al projecte el concepte d’habitació comú. Aquestes habitacions alberguen diferents funcions i possibilitats adaptant-se a un mateix 
espai. Aquest fet, genera una flexibilitat d’ús que pot anar adaptant-se segons les necessitats.
Les habitacions comuns s’integren dins la modulació de les unitats habitacionals creant activitat i moviment a totes les zones de l’edifici. Varien 
també de posició entre les diferents planes per promoure el desplaçament vertical.

  +1 +2 +3 +4 TOTAL

Hab 1.   19 19 19 / 57
Hab 2.  8 2 8 / 18
Hab 3.  / / / 12 12
Hab 4.  6 6 / 2 14

Total residents : 101 pax.
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