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Intencions inicials i elecció de l’edifici 

L’any de la carrera dedicat a l’habitatge és el que marca un abans i un després a la carrera, un punt central 

sobre el que orbiten la resta d’assignatures. És aleshores quan a classe se’ns fa una presentació de la 

rehabilitació de la Tour Bois le Prêtre, de Lacaton & Vassal. Un edifici que havia d’enderrocar-se i no només 

n’arreglen la façana sinó que comporta que treballi molt millor energèticament, aïlla del soroll, guanya 

superfície i per descomptat surt més barat i molt més ràpid que tirar-lo a terra i fer-lo de nou. Tot això 

s’aconsegueix col·locant una estructura independent a mode de galeria/balcó, creant aquest espai tancat 

que els propis arquitectes anomenen “jardí d’hivern” que el que acaban fent es de coixí tèrmic, esmorteeix 

el fred exterior. 

Amb aquesta experiència recentment viscuda comença l’Erasmus a Kaunas, Lituània. Els blocs soviètics 

s’escampen per totes les afores de la ciutat, una repetició gairebé infinita de quatre o cinc models de bloc. 

Cap d’aquests comptava amb cap mena d’aïllament en els seus inicis, però amb el fred hivern lituà són ja 

gairebé majoria els edificis que han optat per una millora energètica. Principalment consisteix en un Sistema 

d’Aïllament Tèrmic Exterior, es recobreix tot el perímetre de l’edifici amb una capa de 25 o 30 centímetres 

de material aïllant, principalment poliestirè expandit. Aquests blocs soviètics dels anys seixanta, realitzats 

amb materials barats gairebé sempre comptaven amb un balcó o terrassa. Avui en dia, amb aquest seguit de 

renovacions que s’estan duent a terme a tot el llarg del país bàltic aquestes terrasses es veuen més profitoses 

com a espais tancats, el que fan doncs, és crear noves galeries. A això se li suma la renovació dels tancaments, 

que eviten les filtracions d’aire. 

Amb aquestes dues reflexions i sabent que rehabilitar és molt més econòmic, ràpid i ecològic que enderrocar 

i construir de zero apareix la idea d’extrapolar una mescla de les dues actuacions a nivell local. Només resta 

trobar un edifici on aplicar-hi el projecte. 

Una comparació entre la perifèria de Kaunas i Bellvitge feta a la universitat lituana em fa pensar ràpidament 

en quin tipus d’edifici m’interessa reformar. Es busca un habitatge senzill, de materials pobres, superfícies 

ajustades, poques obertures, sense balcó i amb falta d’aïllament. D’aquesta manera les primeres idees que 

venen al cap són diferents polígons residencials, la majoria de la dècada dels 60 i 70. En aquests complexes 

la repetició exacte de la mateixa escala és el més habitual. Això facilitarà també el desenvolupament del 

projecte, de manera que la idea pugui repetir-se no només en un bloc sinó en tots els necessaris. A l’hora 

d’incorporar aquesta estructura independent a la façana o façanes més adequades serà imprescindible 

comptar amb suficient espai per encabir-hi la nova construcció. La carència d’ascensor també serà un punt 

a favor, si la disposició del projecte pot incorporar-ne un.   

Es barallen opcions a Barcelona i rodalies com el mateix Bellvitge, Montbau, Ciutat Meridiana, La Mina... I 

també a Tarragona s’estudien barris com Campclar, La Floresta i Torreforta. En aquest últim hi ha un conjunt 

d’edificis que necessiten una renovació important. Aquest tres blocs situats al carrer Francolí seran els 

escollits.  
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Cas d’estudi 

Localització 

Torreforta és un barri situat a la perifèria de Tarragona, entre les carreteres de Reus i de València. Pertany 

als Barris de Ponent, a l’oest del riu Francolí. Són districtes principalment de classe treballadora que neixen 

als anys 50 o 60 per acollir la immigració, majoritàriament del sud d’Espanya, que venen al camp de 

Tarragona treballar al sector de la indústria, que comença a aparèixer en aquestes dècades per acabar-se 

convertint en un dels més dominants de la península. 

El barri neix amb unes cases barates de planta baixa, que avui en dia encara es conserven, tot i que el que 

actualment hi domina és el bloc d’habitatges de 5 o 6 pisos, tot i que també hi ha bona part de petits edificis 

plurifamiliars de 2 o 3 plantes. És una zona on l’ajuntament no hi inverteix gaire, i hi ha moviments de barri 

importants, per demanar millor il·luminació, més neteja, eliminació de rates... A nivell urbà aquests 

habitatges es mereixen quelcom millor. Amb la renovació dels edificis es vol atraure també petits negocis, 

restauració, estudis d’art o de dansa, etc., que s’incorporin a les plantes baixes i donin vida a un lloc 

actualment poc atractiu per passar-hi a prop. 

 

Tarragona, 1:25000 
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Situació 

Delimitant a nord amb la carretera de Reus, a l’oest amb l’accés a Torreforta i a l’Est amb el carrer Francolí, 

el que suposa més problemes acústicament és el sistema viari de sis carrils que uneix les dues principals 

ciutats del Camp: Tarragona i Reus. 

Conjunt de 7 escales de planta baixa més 5 encarats gairebé directament al Sud, menys de 15 graus cap a 

Est, que contenen 76 habitatges i 8 magatzems. Cada bloc mesura 15 metres per 8,4, i es separen entre ells 

18 metres, per la qual cosa no es fan ombra uns als altres excepte en alguns dies puntuals d’hivern quan el 

sol és més baix, que els habitatges de la planta primera no reben radiació solar. Es disposa d’espai suficient 

per col·locar-hi l’estructura de millora de façana. 

L’estructura és de murs de formigó armat, travats mitjançant el nucli d’escales. Les llums són de 2,90 i 4 m, 

distàncies curtes per la qual cosa no s’acumula gran pes en els murs estructurals. Això ens permetrà 

realitzar-hi petites modificacions. També el fet que la façana no sigui de càrrega facilitarà el fet de fer-hi 

perforacions i guanyar així obertures. 

Conjunt d’edificis de Torreforta, 1:1500 
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No disposa d’ascensor, important en un edifici de 5 pisos. També li manquen obertures, només petites 

finestres, de les quals només la de la sala arriba al terra. Les façanes són panells de formigó armat amb un 

gruix de 15 cm i no disposen d’aïllament. La façana nord rep un soroll aeri important, i actualment pocs 

habitatges han pres mesures. A nivell tipològic els dues habitacions intividuals compten amb un espai molt 

reduït. 

Alçats i seccions actuals, 1:200 
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Accessibilitat 

L’edifici planteja un problema important a l’hora d’haver de col·locar l’ascensor: el replà on hi ha les portes 

d’entrada als habitatges és diferent al replà que toca a façana. El forat haurà de tenir unes mides de 1,40 m 

x 1,20 m i una circumferència a l’exterior per poder-hi maniobrar les cadires de rodes d’un diàmetre de 1,20 

m, ja que és una rehabilitació d’un edifici existent. També és busca el preu més assequible, és a dir, un 

ascensor d’una sola obertura. A partir d’aquí apareixen diferents hipòtesis: 

-Col·locar el forat al mig de l’edifici: implicaria realitzar una gran maniobra estructural, tocant de manera 

important els murs de càrrega i els forjats. A més arribar-hi seria molt complicat igualment. Per tant es 

descarta. 

-Afegir el nucli a la façana posterior del bloc: comportaria haver d’entrar a l’edifici per una habitació o 

canviar la tipologia passant de tres habitacions a dues. A més, els espais queden massa reduïts a l’haver-hi 

de col·locar també les dues portes d’entrada i s’estaria ocupant part de carrer per les dues bandes. No es 

contempla. 

-Afegir una segona entrada auxiliar a la façana central. Aquesta és l’opció més senzilla i pràctica. 

Afegint una estructura d’un ample de 2,5 metres encaixarà el nucli d’ascensor i la circumferència necessària. 

L’entrada principal a l’habitatge passaria a ser aquesta, i tindrà a demés l’entrada al nucli d’escales per 

situacions d’emergència, per convidats que no disposin de clau de l’ascensor... 

S’aconsegueix un elevador discret, barat i útil, sacrificant bona part de les escales actuals d’accés a l’edifici. 

 Diferents possibilitats de col·locació d’ascensor, 1:250 

Façanes actuals 
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Variació tipològica 

 

 

Comparació planta baixa actual (esquerra) i la que es proposa (dreta), 1:150 

Proposta de planta tipus,  1:75 
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L’augment de la superfície de 51 a 66 metres quadrats útils es veu reflectit en els canvis en planta. Les 
habitacions individuals prenen una mida acceptable, guanyen dos metres quadrats cada una. L’habitació 
doble guanya vidre (podria guanyar encara més obertura enderrocant part de la façana actual però no es 
contempla necessari per una habitació on la privacitat és important) i pot obrir-se a la zona de galeria. 
Mantenint el nucli d’instal·lacions, el lavabo passa a ser divisor entre la cuina i la zona d’estar. Aquesta és 
la que més hi guanya, passa a ser ampliable a tota la zona de galeria-terrassa.  
La instal·lació de l’ascensor implica una nova entrada d’es d’un replà a la terrassa. Serà un ascensor amb 

clau només habilitat pels inquilins. Es podrà accedir a l’habitatge des d’un dels finestrals. Si la resta de 

finestrals estan bloquejats aquest sol treballarà com una porta normal. Quan el clima o l’ocasió ho necessiti 

es podran plegar tots i la part que normalment és terrassa serà l’extensió de la sala d’estar. 

 

 

 

 

 

 

 

Planta tipus actual,  1:75 
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Millora accessibilitat 

L’habitatge passa a ser practicable per gent amb minusvàlua. Això és principalment gràcies a l’ascensor però 

també al nou lavabo, que a part de fer de divisor entre cuina i sala, mentre conserva el nucli d’instal·lacions 

per met també en el seu interior una circumferència de 1,20 metres. La resta d’espais també hi guanyen, 

menys l’habitació principal que si que hi perd un parell de metres quadrats. 

 

 

 

 

 

 

 

Comparació accessibilitat  entre la proposta (esquerra) i l’actual (dreta), 1:75 
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Per què CLT?  

Avantatges 

-Ecològic, la fusta té una petjada negativa 

-Estructura lleugera (pes relatiu dels elements baix) 

-Temps de construcció curt 

-Muntatge i desmuntatge mitjançant unions 

-Reducció de ponts tèrmics, senzillesa en el detall i en la col·locació en obra 

-Menys residus en obra 

-Poden encabir-se els panells de cada bloc en un sol camió 

-Estructura que s’adapta a l’actual gràcies a la seva ductilitat, ideal per ampliacions i renovacions 

 

 

 

Comparació d’obertures actuals i proposades i el concepte de cobrir ambdues cares 
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Inconvenients 

-Baixa resistència al foc, tot i que augmentant la secció i amb tractaments químics guanya molt 

-Baixa resistència contra la humitat. Ventilada i protegida de la humitat mitjançant barreres mecàniques 

(mecàniques, teles asfàltiques) i acabats 

-Mètode constructiu encara bastant desconegut 

-Problemes de disseny han de venir pensats de fàbrica, és costós fer canvis a l’obra 

-Requereix revestiment exterior 

-L’estructura ha de poder-se moure lleugerament a llarg termini 

-Més car que una llosa de formigó armat 

En conjunt el material escollit per l’estructura de la rehabilitació és la fust contralaminada, que tot i 

suposar un preu una mica més elevat que el que podria suposar una llosa de formigó armat, s’ha de 

potenciar el producte ecològic, i l’augment de preu quedarà compensat per la rapidesa en obra al no haver 

de col·locar aïllaments complexes per evitar els ponts tèrmics. 

Materialitat 

Panells de CLT, murs-panells de 1,55 metres més 95 centímetres de voladís. mètode constructiu totalment 

en sec mitjançant escaires cargolades i platines. Parets exteriors recobertes amb SATE i acabat en guix i 

forjats amb llistons de fusta, dóna un nou aire a la zona, menys industrial. Mateix paviment en tot l’interior 

de l’apartament, incloent la galeria, tot i que quedarà tallat pels marcs de les obertures. Canvi a un paviment 

d’exterior a la zona de terrassa, també en llistons de fusta. Baranes metàl·liques de barres verticals, amb la 

que fa d’ancoratge sent visible al llarg de tot el gruix del forjat. Caixa de persiana als finestrals exteriors per 

poder-se protegir del sol a l’estiu. Aquestes façanes al no tindre guies duran un sistema magnètic al final, 

que permetrà que quedin ancorades al terra (també hi haurà uns petits imants, o a la barana metàl·lica). 

Façana posterior de SATE amb acabat clar, distingint en un color suaument més fosc els murs que 

sobresurten. És un material òptim per les rehabilitacions perquè s’adapta als petits movients de l’edifici 

actual. 

L’estructura s’ancorarà a l’edifici existent en forjats perquè treballi de manera monolítica, tot i que suportarà 

el seu propi pes i moments, és a dir, que no col·locarà pes en el bloc, només serà per evitar alguns petits 

moviments. 

 

 

Planta de l’estructura adherida, 1:50 
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Façana amb les textures proposades, 1:50 
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Detall constructiu del nou forjat que conforma la rehabilitació, 1:25 
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Com es col·loca  

La col·locació en obra és mitjançant una grua que va alçant panell a panell. No es bloqueja cap carrer, només 

el cul-de-sac on es troben els edificis, per tant el temps només influeix en l’estona necessària d’ús de la 

vehicle elevador. La longitud de cada panell és inferior a 15 metres i a 2,5 d’amplada, així que caben en un 

camió normal. Al ser estructura de fusta és molt més lleugera que no si fos de formigó armat, treballarà molt 

millor sent un sol element que si la partíssim en tres trossos. 

 

 

 

 

Detall constructiu de com toca a terra, 1:25 
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Millora acústica 

La proximitat amb la carretera de Reus implica un soroll important, principalment al primer edifici, que 

arriba a rebre fins a 75 dB i actua com a barrera per protegir els altres dos. L’estat actual de les finestres és 

pobre, principalment tancaments de fusta antics amb un vidre senzill de 4 o 5 mm que no protegeix 

suficientment. 

Es proposa una doble finestra amb vidre doble que no només aïllarà més del soroll exterior sinó que 

energèticament també treballarà molt bé, fent de coixí tèrmic entre interior i exterior. La diferència final a 

l’interior gràcies a aquestes mesures serà la reducció de 8 dB. 

 

Millora energètica 

A l’estiu, l’edifici actual treballa de manera acceptable, amb ventilació creuada, però té tota una façana 

exposada a la radiació. Amb el voladís tot el vidre quedarà en ombra. El més normal serà tenir-lo obert, i al 

ser de proporcions molt més grans, facilitarà més la ventilació, amb el qual es podrà arribar a la temperatura 

i humitat adients a l’estiu. 

Pel que fa a l’hivern és on si que hi ha canvis més importants. El SATE i els nous tancaments col·locats a la 

part posterior evitaran que l’energia interior se’n vagi. A la façana sud, l’obertura és més gran per tant hi 

entra més radiació que en l’estat actual. Aquesta energia s’acumularà en forjat i parets, per ser emesa més 

endavant durant la nit i mantenir un pèl més la temperatura. El voladís permet que el sol entri perfectament.  
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A més, la galeria fa de coixí tèrmic respecte la resta de la casa, com si d’un gran aïllament es tractés.La millora 

dels tancaments també ajudarà a evitar filtracions d’aire i aïllarà millor de sorolls exteriors. 

Enderrocs necessaris  

S’haurà d’enderrocar el mur de façana del que serà l’espai sala-menjador. Aquesta operació es durà a terme 

un cop l’estructura estigui col·locada. Immediatament serà substituïda pels nous finestrals, així les famílies 

no hauran d’abandonar l’apartament durant les rehabilitacions de la façana. 

També hauran de modificar-se els murs de càrregues interiors, les portes d’entrada es situaran a un dels 

murs principals enlloc del de trava, i la comunicació entre espai passadís i zona de dia implicarà desplaçar 

l’obertura en el mur poc més d’un metre. La meitat de l’escala principal a l’edifici també haurà d’enderrocar-

se per poder-hi col·locar el nou ascensor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En creu s’ha d’enderrocar, en colorit s’ha de reforçar, 1:150 
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Una nova imatge 

No suposarà cap gran modificació urbanística el fet en si de millorar l’habitabilitat dels edificis, el que sí que 

podrà suposar serà una zona més cuidada, que atragui els petits comerços. Actualment en planta baixa hi 

ha garatges, algun habitatge i magatzem. La idea seria atraure la gent del voltant i nous negocis com bars, 

basars, restaurants, botigues, tallers d’art, de dansa, gimnasos... 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Proposta de façana i espai urbà 
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Annexos 

Predimensionat estructura  

Mitjançant el programa CLT designer s’esbrina que el gruix del forjat de fusta perquè treballi bé sense 

problemes de vibracions i fletxes rondarà els 21 centímetres. 
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Especificacions accessibilitat 

Decret d’habitabilitat 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat 
dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat. 

Annex 4, Grup I: Intervencions: augment de superfície útil d’un habitatge existent amb afectació 

d’estructura. 

Es considera que afecta a l’estructura perquè s’han de realitzar canvis als murs de càrrega interiors, tot i que 
l’estructura que s’hi afegeix a la façana frontal no recolza pes en l’edifici actual. 
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Càlculs tèrmics  

S’haurà d’enderrocar  
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Càlculs acústics 

Nivell de dB que arriben a la façana del bloc gràcies al mapa estratègic de soroll de la carretera 

Tarragona-Reus. 
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Programa amb el qual es realitzen dos càlculs, primer l’actual, amb una finestra i vidre senzill, el qual no 

compleix, i el segon la proposta, doble finestra amb el vidre exterior senzill i el de la finestra interior de 

doble envidrament. Aquest segon cas si que funciona correctament. La façana posterior també incorpora el 

sistema d’aïllament exterior però no es té en compte ja que es un material molt lleuger i el canvi seria poc 

substancial. 
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