
Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
Descripció del projecte. S’han de destacar les innovacions i aportacions a l’avanç del coneixement que 
incorpora el projecte. Es poden incorporar memòries, plànols, fotografies, esbossos, etc. També 
l’adreça web si s’ha penjat més informació sobre el projecte a la web. 
 
Estratègia urbana 
Els criteris d’ordenació general respecten tant la direcció com la dimensió del parcel·lari 
existent, de manera que els volums es descomponen en diferents altures per ajustar l’actuació 
a la mida de les parcel·les i, a la vegada, suturen el teixit urbà, cobrint mitgeres i mantenint 
les alineacions existents. Un cop adossat a la mitgera, la volumetria es deslliga per aixecar 
uns volums més d’acord amb l’escala de l’espai públic que corona l’eix Bruc. 
 
Espai públic 
Al suturar les mitgeres existents, l’edificació que corona les dues illes es deslliga i guanya 
certa autonomia per donar forma al buit urbà i buscar la bona orientació dels habitatges. Els 
fronts edificats es pleguen per acompanyar el desenvolupament de l’espai públic. Els interiors 
d’illa es deixen entreveure des de l’espai públic a traves d’esquerdes d’escala urbana. Tres 
espais públics diferenciats, en tres nivells connectats per escales mecàniques, diferencien els 
accessos dels diferents programes, buscant la connexió amb l’eix Bruc que vertebra el barri.  
 
Malgrat que hi ha tres nivells, es busca la continuïtat visual dels talussos vegetals que redueix 
l’impacte de l’edificació. Unes dunes vegetals abracen els edificis per protegir la intimitat dels 
habitatges situats en planta baixa, a la vegada que la seva disposició les integra en la 
topografia. Una zona de jocs aprofita la inclinació per crear tobogans sobre dunes de cautxú, 
transformant les pendents en un joc i eliminant murs de contenció alhora que activen l’espai 
públic.  
 
Estratègies d’estalvi energètic del conjunt 
S’ha estudiat l’assolellament de les peces de manera que disposin de la màxima quantitat 
d’hores de llum solar, alhora que s’aconsegueix el màxim assolellament sobre l’espai públic.  
També per tal de millorar la demanda de refrigeració la ordenació facilita que tots els 
habitatges disposin de ventilació creuada natural 
Tot l’espai públic es projectarà amb estratègies de SUDS (sistema drenatge urbà sostenible) de 
manera que s’infiltrarà la màxima quantitat d’aigua al subsòl, de manera que les recollides 
d’aigua funcionaran com sobreeixidors que es connectaran en la xarxa pública.  
 
Unitat d’agregació i relació amb l’entorn pròxim 
Un únic nucli de comunicació vertical connecta els dos cossos mitjançant passarel·les exteriors 
en una agregació de quatre habitatges per replà que va perdent volum a mesura que va cosint 
els edificis veïns en altura. L’edifici s’esglaona en tres nivells de coberta, generant espais 
col·lectius: terrasses que podrien habitar-se amb horts urbans i estenedors comunitaris.   
 
Es genera un pati d’accés lleugerament deprimit respecte el carrer que conté un porxo i un 
aparcament de bicicletes, que queda protegit de l’espai públic mitjançant una tàpia.  Aquestes 
tàpies domestiquen l’altura dels edificis en un entorn caracteritzat pel gra petit de l’auto-
construcció dels edificis veïns. L’accés a l’aparcament, es fa per la cota intermèdia del solar 
des del passatge Pirineus, fet que permet minimitzar l’extracció de terres situant-les en el 
mateix solar.  
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Estalvi energètic i sostenibilitat: 
Pel que fa a la sostenibilitat de l’edifici per tal de minimitzar la demanda de refrigeració es 
disposa de ventilació creuada de tots els habitatges en la zona de dia. El control solar es farà 
amb persianes regulables i terrasses interiors. Es minimitzarà la demanda de calefacció 
utilitzant un sistema d’aïllament per l’exterior (SATE 10cm), les terrasses es podran tancar a 
l’hivern i funcionar com a captadors  solars i jardins d’hivern. 
D’altra banda, es garanteix també una ventilació natural del pàrquing a través d’un pati i una 
gelosia en façana 
La producció d’energia es proposa amb aerotèrmia reforçada amb plaques solars.  
 
Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dades sobre el concurs 
 

Nom del concurs / Objecte 

 
CONCURS D’IDEES “EIX-BRUC” PER A L’ORDENACIÓ DE L’ÀMBIT DE SANT PASQUAL A SANTA 
COLOMA DE GRAMENET – UE1 
 

Organisme que convoca el concurs 
 
IMPSOL – INSTITUT METROPOLITÀ PER LA PROMOCIO DEL SÒL 
 

Caràcter del concurs 

 
D’idees 
 

Tipus de procediment 

 
Obert 
 

Composició del jurat 
 
Nacional 
I 

Naturalesa del jurat 
 
Extern a l’organisme convocant 
 

Crida 
 
Nacional 
 

Resultat del concurs 

 
2n premi  
 

Data de resolució del concurs  
22-06-2017 
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PUNTS DE SUTURA 
 

Autor/Autors UPC 
 
MARTA PERIS EUGENIO 
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