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El pati compartit té la tasca d’unir dos tipus de vida quotidiana, la privada i la compartida. A tenir-lo 
tant estretament lligat a l’habitatge, és la nostra responsabilitat projectar de manera que quedi clara 
la seva gestió de la privacitat . En la seva relació amb el jardí privat, un gelosia de maó perforat de 
cara vista impedeix la visió directa des del pati compartit i protegeix la intimitat de l’usuari del jardí. 
Una porta separa el jardí del pati, només podent-la obrir des del jardí, perquè mai pugui convertir-se 
en l’accés principal a l’habitatge, ja que aquest ara és a través de la cuina.
“El fenomen de menjar: les activitats diàries de cuinar, menjar, vendre i comprar menjar, són activitats 
socials, domèstiques i alhora urbanes, donen lloc, en aquest sentit, a un encadenament d’accions, 

cícliques i en constant transformació, que poc a poc ha anat modelant la metròpoli, aportant nous 
continguts als espais que fem servir i habitem, així com atorgant-los nous rols i significat.”

L’acte de menjar s’entén en la societat actual com una activitat que funciona com a nexe entre l’àmbit 
públic i privat. Si veiem alguna persiana oberta, probablement sigui la de la cuina, quedem per 
prendre alguna cosa, dinar o sopar. Menjar és una activitat que solem fer fora i en companyia. És 
per aquesta raó per la que vam decidir que la connexió del pati compartit amb la casa es fés a través 
de la cuina, i vam plantejar aquesta estància com el nou accés. Una transició entre el compartit i el 

privat. Això, a més de suposar un bon funcionament de l’habitatge en relació amb el pati, afavoreix 
l’ús òptim del mateix com a lloc de trobada i desenvolupament d’activitats comunes entre les 4 
habitatges als que dóna accés.

‘’L’espanyol, malgrat el seu caràcter obert, és reservat amb una certa exposició de les seves intimitats. 
La nostra relació amb els veïns és animada, però intentem que no passin de la de la nostra porta. 
S’està més al carrer, es coneix més al veí. D’aquesta major convivència se’n deriva un gran interès 
per conèixer la vida dels altres i un menor interès en que els altres coneguin la nostra; per tant cal 

col·locar barreres “, explica Juan Carlos Barajas (Madrid, 1960), sociòleg i autor del web de divulgació 
Sociologia Divertida.

Per controlar l’exposició de l’habitatge cap al pati, cal un interruptor, un element que desconecti la 
casa de l’exterior, que protegeixi l’intimitat dels usuaris. En resum, que permeti viure la casa amb la 
total llibertat que cadascú decideixi. Això ho fem a través d’una persiana, un element senzill i comú 
en la nostra cultura, que permet que la relació entre l’interior i l’exterior sigui gestionable de forma 
individual.

Usos posibles pati compartit

Zona d’accés al pati compartit; 
per formalitzar el nou accés s’hi 
col·loquen les bústies. 

El pas de l’espai comú a l’espai compartit es 
fa unicament amb vegetació. Auest gest 
només reforça la privacitat del conjunt.
Proposem la plantació d’espècies aromàtique 
com, el Romaní, la Lavanda i la Caomila.

Zona de relació entre els 
usuaris del pati compar-
tit i els de l’illa.

L’accés al pati privat es dona a través 
d’una porta que només es pot obrir des 
de l’interior del pati, per evitar qu es 
converteixi en l’accés principal.

Jardí privat

Nova porta d’accés a través de la cuina. 
S’estableix una nova relació més directa amb la cuina i 
el pati compartit, això li dona un caràcter més qüotidià. 
Aquesta relació es gestiona gràcis a la persiana. Aquest 
element ens dona la �exibilitat de que l’individu pugui 
decidir quina relació vol tenir amb el pati.

Donada la proximitat amb el pati compartit, 
les ampliacions del les vivendes posteriors 
es convertiràn en cuina.

Punt de contadors aigua;
s’uni�quen les instal·lacions, 
que abans es trobaven per 
separat a la tanca.

Despavimentació parcial 
del perímetre del pati per 
donar privacitat a les 
vivendes

La relació entre el pati compartit i el 
privat es dona a través d’una gelosia 
de maons perforats. Les pilastres de 
reforç es situen cap al pati compartit 
per permetre als usuaris l’apropiació 
de l’espai

espai compartit
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