
espècies d’espais
comú:

1. adj. Dit d’una cosa: Que, no sent privativament de ningú, pertany o s’estén a diversos
compartir:

1. Donar [una persona] part del que té perquè una altra el pugui gaudir conjuntament amb ella.
2. tr. Participar en alguna cosa.

TRANSFORMACIÓ URBANA DEL BARRI DE “NOSTRA LLAR” A SABADELL
Espècies d’espais

Paula Trigos
Màster universitari en Arquitectura  | Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès | 2018/19 | 05/24

Zona despavimentada que conté el pou de
drenatge d'aigües pluvials.

Proposam la sembra d’espècies aromàtiques
que afavorirà la creació d’un jardí per
papallones, com Romaní (Rosmarinus
officinalis), Lavanda (Lavandula sp) i
Camomilla (Santolina chamaecyparissus). Així
com una arbustiva diàfana que es diu
Butleria, de flors liles que es pot posar en un
recó.

El maó és un dels materials de predominants dins
del barri, el trobem en tanques i a la propia
construcció de les cases.

Reinterpretem l'ús del maó per conformar la nova
geometria. Per una part amb una gelosia de maó
vist reforçat amb pilastres, entre patis. I entre plaça
i pati privat, per privacitat i resistència els giram
conformant una gelosia.

Porta de fusta massisa

Per evitar l'ús quotidia d'aquesta porta
només es pot obrir des de l'interior del pati
privat. per formlitzar-ho col·loquem una
frontissa a la part inferior de la porta.

El nou accés principal a l'habitatge es fa des
de la cuina, la part menys privada de la
casa. Per mantenir una estreta relació amb
el pati compartit aquesta porta es mig de
vidre.

Tot i així per mantenir la privacitat hi
col·loquem una persiana, pròpia de la
cultura mediterrània, que permet la
ventilació i la privacitat.

Entre la via pública i els accessos s'hi col·loca
una porta per tal de fer possible el tancament
de l'illa. la idea és que de dia estigui oberta i
de nit es tanqui per tal de que els veïns
s'apropiin al màxim de l'espai d'illa i que
l'usin al màxim.

La via pública
Són els únics carrers rodats que passen pel
barri. Connexió entre la ciutat i el barri.

Els carrers
Tots el carrer tenen el mateix caràcter
pràcticament, carrers en els quals el cotxe és
l'element principal

Les places
Les places actualment són zones
despavimentades a les quals no es pot accedir
ja que estan envoltades d'arbusts de mitjana
altura .Són espais que formalitzen el carrer i
no donen a la relació entre veins

Els patis
Degut a les ampliacions dels habitatges els
patis s'han anat reduïnt, han perdut la
privacitat i la gent els han anat abandonant i
desutilitzant.

Els accessos
Espai estàtic que trobam just al entrar a l'illa,
conté mobiliari urbà i zones despavimentades
per tal de que creixi la vegetació

L’espai comú - els carrers privats
Espais dinàmics. Carrers de l'interior de l'illa,
de propietat privada. Carrers peatonals. Pas
rodat per emergències.

Les places
Espais estàtics. Zones pavimentades de relació
entre veïns, es conserven els arbres i s'hi
col·loca mobiliari urbà per tal de fomentar la
relació entre veïns

Els patis compartits
Espais estàtics pavimentats sorgits de la unio
d'espais en desús o de dimensions molt
reduïdes de dues o quatre cases. Nou accés a
les cases.

Els jardins privats
Espais estàtics despavimentats  d´ús totalment
privat d'un habitage. S'han anat ampliant
degut a la proposta.

Les cases
Habitatges existent amb modificaions a
l'interior per tal de que millori la qualitat de
vida i la relació amb els veíns, tenint en
compte que la cuina es l'espai menys privat
d'una casa.
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Les cases
Habitatges existent amb molta
compartimentació i qualitat de vida baix. Poca
relació amb els veins l'espai esterior

La vegetació és l'element principal de la tanca,
ja que és el que donara privacitat al pati.
La vegetació més idonea per aquest espai són
lianes autòctones com xuclamel (Lonicera
implexa) o vidalba (Clematis cirrhosa).
Algunes espècies de bardisses com , aranyo o
aranyoner (Prunus espinosa),  espinaler
(Crataegus monogina), Aladern    (Rhamnus
alaternus).Una altra de les que funciona bé és
la Parra verge.

Maó perforat

L'estratègia  d'estructura de la
tanca vegetal i la porta és la
mateixa. S'usen uns pletines
metal·liques formant plafons
que posteriorment s'uniran in
situ entre ells. El panell s'anirà
"cosint" amb cables que
soportaran la vegetació.
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