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ESTRATÈGIES DE PROJECTE
Criteris de disseny

Excedent de superfície construïda

Edifici existent de 6.545 m2

Superfície requerida pel programa 
proposat 2.880 m2

Excedent de 3.574 m2

01

Impacte volumètric al poble

Edifici situat al carrer Vell, eix vertebrador del 
poble.
Topografia amb pendent favorable per 
minimitzar l’impacte volumètric.
Edificis propers amb gran presència 
volumètrica (església, naus industrials,..)
Descartar la opció d’enderroc selectiu.

02
Enderroc del bloc central

Disminuir superfície construïda existent. 
Enderroc puntual d’un dels blocs (935 m2), 
estructura independents entre blocs. 
Trencar la barrera al front del carrer Vell 
de 77m, obrint un punt de visuals cap al 
paisatge del Lluçanès. 
Obertura del carrer Vell en el creuament de 
dues vies.

03

Millorar la relació amb el carrer Vell

Els forjats de la planta baixa estan a una cota 
superior a la del carrer Vell, desvinculant per 
complet l’edifici amb el poble. 
Es proposa mantenir els forjats de la planta 
baixa a diferent cota però generar dos 
connexions que vinculin l’edifici amb el poble. 
El buidat central és el punt de connexió més 
important, però es genera un altre punt de 
connexió complementari des de la part més 
pròxima al centre del poble.

04

Millorar la relació amb l’espai posterior

Actualment es marca una gran diferència 
entre l’àmbit de l’edifici i l’àmbit posterior. 
Es proposa enderrocar la construcció annexa 
(actual aparcament en molt mal estat) i 
generar una connexió des del carrer Vell, 
a nivell visual i resolent l’accessibilitat fins 
l’àmbit.

05

Possibilitat d’execució per fases

L’enderroc central ens permet fer l’actuació 
a l’edifici per fases. En la primera fase es 
proposa l’enderroc del bloc central i del 
volum annex d’aparcament. En la segona 
fase es proposa la rehabilitació del bloc més 
proper al poble, actualment és el bloc amb 
més mancances constructives. Aquesta 
actuació ens permet comprovar el model 
d’actuació i poder decidir la tercera fase: la 
rehabilitació de l’altre bloc o l’enderroc.

06

Volumetria existent

carrer Vell

Volumetria requerida segons programa proposat

Mantenir les 5 plantes
No fer un enderroc selectiu
Aprofitar els m2 per donar espais extres d’oportunitat als habitatges

1
2
3
4
5

33 m

33 m
77 m

Trencar el front de 77 m al carrer Vell
en el creuament de carrers

Estat actual
Plantes baixes desvinculades del carrer Vell
per la diferència de cota

Enderroc del bloc central i volum annex Rehabilitació d’un bloc Rehabilitació de l’altre bloc o enderroc

Secció estat actual
Completa desvinculació amb l’espai 
posterior

Proposta de generar dues connexions 
a cota des del carrer Vell, mantenint els 
forjats existents de les plantes baixes

Proposta de vinculació del carrer Vell amb 
l’espai posterior

carrer Vell carrer Vell

buidat central

11 m

15 m


