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Velodrom 
Passeig de la Vall d'Hebron 1 Passeig 

deis Caslanyers 1 C. Germans Oesvalls 
Metro Monlbau 
Bus 27, 73, 76 

Esleve Bonell 1 Cosla, 
Francesc Rius i Camps 

COL E. Rego, P. Rius (aparelladors) 
H. Shurman (arquitecta) 

R. Brulau (estruclures) 
Joan Brossa (poeta-escultor) 

1984 
BIB 50 

"(0, 164, 1984) - (ECR, 21, 1985) 
(CSB, 519, 1985)- (ARV, 1071, 1986) 

(AMC, 8, 1985) - (SFO, 88, 1 989) 
'PFAO- 1984 
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La conveniencia de disposar en el paisatge un objecte rotund 
capao;: d 'assumir un paper prioritari en l'elaboració 
arquitectónica del sector condueix a l'adopció del cercle com a 
figura elemental. Aquesta decisió es completa amb el disseny 
d'una fao;:ana continua que es lliura a les diferents condicions 
topográfiques del terreny. L'espai interior queda definit entre el 
cercle exterior i la forma quasi elfptica de la pista. L' accés al 
nivell de la plao;:a es destina als espectadors, mentre que a la 
part baixa del solar una altra entrada condueix a la zona de 
vestuaris, banys i magatzems. Un poema visual de Joan Brossa 
caracteritza l'entorn enjardinat. 

'\ \' 1 ." 1 1 11 



Operació deutora deis principis urbanfstics del CIAM, el 
conjunt comprén tres zones, de les quals dues conformen un 

primer sector de blocs lineals, articulats al voltant d'una 
successló de places comercials i cfviques. Nou torres 

quadrades flanquegen el segon sector, caracteritzat per la 
disposicló a portell de blocs en "L" i places semi-tancades, 

entrella~ades. Els habitatges, en dúplex, presenten una doble 
orientació propiciada pel sistema constructiu adoptat a base 

de murs de carrega perpendiculars a la fa~ana. 

La construcció, que reforma i amplia un pavelló existent, és la 
primera que s'insereix en el nou pla d'ordenació del recinte. El 

projecte, concebut com un model per a operacions futures 
(amb una voluntat correctora de les actuacions anteriors), 
proposa un sistema constructiu ciar i repetible a base de 

pórtics d e form igó revestits amb un aplacat de pedra calcaría. 
Aquest darrer forneix el módul destinat a definir les 

dimensions de tot es les parts. 

/, 
_/.¡( 
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Gulllam Girl ldoz i Dhila. 
Pere l6paz i lñlgo, 
Xavlar Sublu 1 Fages (saciar 1). 
Manual 8aldrich 1 Tlbau, 
Anlonl 8onet 1 Culallana, 
Jmp Soteras 1 Maurl (seclor 21 
1957 • 1965 
818 ' 18, 39, 45 
' (Z, 15, 1965) 

Jasep lluls Canan i Magrel 
COL S. Barbera, A. Serra (arquilectes) 
R. Brufau (eslructures) 
l. Manrique (instaHaclons) 
Teyco S.L., Emte S.A. (empreses 
constructores) 
1987 
BIB '23 
'ION, 94, 1988) 
'SFAO • 1987 

o 
2 
Polígon d'habitatges 
Montbau 
Passeig de la Vall d'Hebron 1 C. Poesía 
Metro Montbau 
Bus 27, 73, 76, 85 

3 
Servei de Bacteriologia 
Ciutat Sanit~ria de la Vall d'Hebron 1 
Passeig de la Vall d'Hebron, s/n 
Metro Vall d'Hebron 
Bus 27, 73, 76 
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Museu de la Ciencia 
C. Teodor Roviralta, 55 

FGC Tibidabo-Tramvia Blau 
Bus 22, 58, 75, 85 

5 
Residencia d'estudiants 

Mare Güell 
C. Esperanca, 5-7 

FGC Sarria 
Bus 22, 64, 75 

Jordi Garcés 1 8rusés, 
Enrie Soria i Bldia 

COL J. Pérez (arquilecte) 
J. Jiménez (enginyer) 

Bar-Restaurant: J.M. Fort (arquilecte) 
X. Bonell (aparellador) 

1979 - 1980 
(Bar-Restaurant: 1987) 

818 '10, 27, 50 
"(0, 165, 1985) - (ECR, 35, 1988) 

"SFAO- 1980 

lluis Cantallaps i Valer!, 
Jaume Rodriga 1 Dalmau 

1963 • 1967 
818 "41. 45. 46, 53 

"(HYA, set-oct, 1968)- (CON, 117-120, 
1976) - (SFO, 88, 1989) 

"PFAD- 1976 
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El projecte aborda la conversió en museu d'un antic asil, obra 
de l'arquitecte J osep Oomenech i Estepa. A més de les obres de 
rehabilitació, l'operació es concentra en un sector posterior, 
constru'lt als anys 40, on es planteja la substitució total del 
volum edifica! a fi d 'aconseguir una nova imatge més rotunda. 
El conjunt s'organitza linealment mitjan~ant una s uccessió de 
sales diafanes relacionades amb el vestibul principal 
(desenvolupat a doble altura i situat al centre de l'edifici) i amb 
els jardins posteriors. 

~-·--'~---''---....::.--=--..~ 

)---t..:¡~!.,!) 

Situat en un solar redun 1 sensiblement rectangular, el conjunt 
presenta una planta en fo rma de "H" amb dos patis semi-oberts 
que allotgen, separadament, les activitats de les religioses i les 
de les universitaries. la construcció tradicional adoptada 
(parets de carrega, forjats ceramics, cobertes amb "volta a la 
catalana" ) es correspon amb la composició de les fa~anes a 
base de grans panys d'obra vista i elements caracteritzats a 
sardinell. 



L'edificl, d isposat al voltant d'un antic safareig del segle XIX 
situat al centre del solar, conté a la planta baixa l 'habitatge del 

propietari i els serveis auxiliars del restaurant; traient el cap 
per damunt de la vora del dipósit, se situen el menjador i les 
terrasses: una, descoberta, a migdia, i una altra al nord, sota 

parres i encanyissats. La rigida simetria del conjunt -fruit de la 
mateixa geometria de la bassa- es trenca puntualment amb la 

disposició - i el disseny particular- de !'escala d'accés. 

L'obra original, la Casa Ballvé -una de les realitzacions 
emblemátiques de !'arquitectura "purista"- fundava la seva 

imatge exterior en una modulació estricta i aparent deis espais, 
deis paraments i de !'estructura metiiJ.Iica, deixada vista. 

L 'actual reforma -de l'ara denominada Casa Valiente- parteix 
de la impossibilitat de recuperar la imatge anterior, mutilada. 

No o bstant aixó, es conserven !'estructura i el volum primitius, 
reutilitzats amb un criteri alternatiu per tal d ' aprofitar, en una 

nova versió tancada i hermética, els elements inicials. 
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Osear Tusquels 1 Gulllln 
COL L Clotet (arquitecta) 
J. Lozano (enginyer) 
A. Bohigas (decoradora) 
1978 . 1979 
818 ' 10, 45, 46. 52 
'(0, t48, 198t) • (ECR, 23, 1986) 
(SFD, 88, t989) 
'PFAD- 1978-1979 

Eduard S1msd 1 Qumltd 
Projecte original, 1960-62: 
Enrie Tous i Carbó, 
Josep M. Fargas 1 Falp 
1987 - 1990 
818 '18, 45, 46, 53 
'(CON, 56, 1964) - (0. 172, 1987) 
'SFAD- 1961 

o 
6 
Restaurant La Balsa 
C. Infanta Isabel, 4 
FGC Tibidabo 
Bus 17, 28, 58, 73, 85 

7 
Habitatge unifamiliar 
Casa Valiente (Reforma de 
la Casa Ballvé) 
Avinguda de la Mare de Déu de 
lourdes, 21-23 
Bus 75 
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Habitatge unifamiliar 
Casa Nassia 

C. Cavallers, 40-42 
Metro Zona Universit~ria 

Bus 22, 64, 75 

9 
Habitatge unifamiliar 

Casa Gay 
C. Alberes 

-Vallvidrera
FGC Peu del Funicular, 

Funicular de Vallvidrera 

10 
Habitatge unifamiliar 

Casa Pedreño 
C. Alberes 

- Vallvidrera
FGC Peu del Funicular 

Funicular de Vallvidrera 

Antoni Sunrer 1 Vives 
COL l. Carreras (interiorista) 

J. Badia, S. Martlnez 
1987 . 1989 

BIB ' (SFD, 89, 1990) 
'PFAD - 1989 

Antoni de Mm gu 1 Spe, 
Irene Slnchez 1 Hernendo 

COL C. Oliver (aparellador) 
T. Vanoni, E. Ferr:tndez, R. Pintó, 

A. Casals 
R. Brulau (estructures) 

Albosan S.A. (empresa constructora) 
1985 . 1987 

BIB ' (ON, 94, 1988) - (OTI, 92, 1990) 
(SFD, 88, 1989) 

'PFAD- 1987 

RIIIOD Artigues 1 Cadl. 
Rsmon Sensbrie 1 Bolx 

1987 - 1989 
BIB ' SO 

'(ECR, 39, 1989) 
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Dues terrasses divideixen i organitzen el solar, or iental a 
ponent. Des de la terrassa inferior, on hi ha una pista de tennis, 
se succeeixen d'oest a est les diferents parts del programa en 
franges transversals: el jardf, la sala d'estar, un mur que separa 
aquesta per;:a de la rest a de la casa, i la casa propiament dita, 
organitzada en dues plantes. 

L 'ed lfici es col·loca longitudinalment en una parcel-la llarga, 
estreta i de fort pendent que s'aterrassa a tres nivells, tots ells 
amb vistes espectaculars sobre la ciutat. L'interior s'organitza 
en dues unitats independents (una pels pares i una pels fills), 
basades en la intersecció en planta de tres quadrats. Una gran 
coberta a dues aigües, suportada per encavallades de fusta, 
caracteritza la imatge exterior i emfasitza la direccionalitat del 
project e. 

La construcció se situa en un terreny de fort pendent, al vessant 
sud de Vallvidrera. La secció constitueix l'element que organitza 
i ordena la casa funcionalment, tot resseguint la topografía. Les 
superficies exteriors de maó, de fusta i de vidre conformen un 
volum cúbic fragmentat, amb una preséncia autónoma respecte 
al paisatge que el rodeja. 



El projecte té com a objectiu l 'ordenació d'un espai de 
topografía abrupta. Una serie de murs de contenció estucats, 

sobre I'Avinguda de Vallvidrera, suporten una plataforma 
horitzontal elevada que, segons el projecte inicial, havia de ser 
complementada amb un pont per a vianants destina! a facilitar 

l'accés al barri que s' enfila cap a la muntanya. 

El conjuntes defineix a partir de l 'agrupació de tres fragments 
volumétrics diferenciats. L'espai obert, delimita! d 'aquesta 
manera, configura !'entrada al conjunt. La planta baixa es 

destina a ús públic, sala d'actes, expos icions i bar. La planta 
primera, a funcions administratives, amb un accés independent. 

Aquest accés es disposa aprofitant el desnivel! del terreny per 
tal de crear, al mateix temps, un mirador cap al bosc. 

L'actuacló s'estructura a partir d 'un vial que bordeja diversos 
espals (una ermita, una plantació d'ametllers, uns berenadors, 

una antiga pedrera) duran! molt de temps desarticulats. El 
tractament de la pedrera organitza un sistema de terrasses que 
salven el desnlvell que hi ha entre l'accés i el punt més baix, on 

se sltua la boca d'un túnel de connexió amb el talveg de 
l'ermita. Tres menhirs recorden el caracter simbólic del lloc. 
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Jmp Antoni llinls 1 CIFIIOnl 
COL J.M. Almestoy (aparellador) 
t982. 1987 
818 "1, 15 
'(O, 149, 1981) • (ECR, 29, 1987) 

Viciar Rahola 1 A¡uad! 
COL S. Soteras (aparellador) 
l. SalvA 
1989 • 1990 

Xnler Vendrell l Sala, 
Manuel Rulslnchez 1 Capelnte¡ui, 
Ser¡l G6di1 1 fran. 
Joan Montero 1 Madulaga 
COL J. Ard~vol (aparellador) 
B. Figueras (paisatglsta) 
1987 
818 '(ON, 94, 1988) 
'SFAD • 1987 

o 
11 
Placa del Peu del Funicular 
Avinguda de Vallvidrera, s/n 
FGC Peu del funicular 

12 
Seu del Patronal del Pare de 
Collserola 
Carretera de I'Església, 92 
Carretera de Vallvidrera a Sant Cugat. 
km. 4,7 
FGC Baixador de Vallvidrera 

13 
Urbanització de l'entorn de 
!'ermita de la Santa Creu 
d'Oiorda 
Carretera de Vallvidrera a Molins de 
Reí, s/n 



o 
14 

Habitatge unifamiliar 
Casa lranzo 

C. Apel·les Meslres, 8-1 O. 
(Urbanització Ciulal Diagonal) 

-Esplugues de Llobrega1-
Bus: BC, Bl, SJ 

15 
Habitatge unifamiliar 

Casa MMI 
C. Apel·les Meslres, 19. (Urbanització 

Ciulat Diagonal) 
-Esplugues de Llobregat

Bus BC, Bl, SJ 

Josep M. Sastres i M•luquer 
1957 

818 '18, 42, 53, 58 
'(2C, 4, 1975) 

Jo" p M. Soslres 1 Maluquer 
1955. 1958 

BIB '18, 53, 58 
' (CON, 33, 1958) - (2C, 4, 1975) 

(Q, 172, 1987) 

100 

El sol i l 'enfocament panorámic determinen el p lantejament del 
projecte. L' edifici presenta un tractament molt obert a m lgdia i 
una valoració especial de les superficies cegues a nord. La 
zonificacló de l'habitatge, que ocupa la planta superior, dota de 
motiu volumetric els diferents ambits, articulats entorn d 'una 
escala central. La resolució final cerca la correspondencia entre 
funcions, espais i volum. La compacitat de les formes s'oposa 
amb rotunditat al paisatge. 

El projecte resol un programa d'habitatge unifamiliar mitjan,.ant 
una distribució d iferenciada deis ambits funclonals. El cos del 
dormitor i i el de serveis se situen a banda i banda d'un pati 
interior, deixant entre ells la zona comuni taria. L' estructura es 
concep com una placa, recalzada sobre calxes d'inercia. La 
casa - un organisme compost aixf d 'ossos f d ' intersticis
estableix una gradació en la seva relació amb !'exterior: oberta 
al sol i al jardf, i !ancada al nord, on !'entrada apareix com un 
foral entre dos murs massissos. 



El conjunt es formalitza a partir de l'agregació (esglaonada i en 
altura) de móduls estructurals 1 funcionals. Les unitats es 

disposen a partir de dos eixos de sim etria, transversal i 
longitudinal, i s' uneixen mitjano;;ant c irculacions (ramificades o 

en anell perimétric) al voltant de quatre patis units al centre del 
conjunt, on es disposen les unitats de comunicació vertical. 

Escales secundarles permeten circulacions directes, en alo;;ada, 
ent re els diversos nuclis d'agregació. El cos d'edificació 

principal, que emfasitza l'única entrada del conjunt, interromp 
sectorialment la simetria que presideix l'obra. 

101 

Rimd Bollll 1 l evl. 
Taller d'Arqullectura 
1970 • 1975 
BIB ' 37, 39, 50 
' (CNT, jut-ag., 1979) 

o 
16 
Edifici d'habitatges 
Walden 7 
Avinguda de la lndústria, s/n 
-Sant Jusi Oesvern-
Bus l 56, EJ, SJ 
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Habitatges en filera 
C. Severo Ochoa, 2 

-Sant Just Desvern
Bus SJ, EJ, L56 

18 
Habitatges en filera 

C. Angel GulmerA, 1 bis 
-Sant Just Desvern

Bus SJ, EJ, L56 

19 
Habitatge unifamiliar 

Casa Estévez 
Passeig Llesamr, 9 (Valldoreix) 

-Sant Cugat del Vall~s
FGC Valldoreix 

Alberto Nogueral del Rlo 
1980 . 1981 

818 '(0, 156, 1983) 

Caries Ferraler i Lambarri 
COL l. Arquer, M. Trias de Bes, A. 

López 
A. Ruisánchez 

EstAtic (estructures) 
C. Leonori (aparellador) 

EDICOSA (empresa costructora) 
1986-1988 

818 '14, 28. 32 
' (ON, 103, 1989) - (SFD, 88, 1989) 

'SFAD- 1988 

José Anlonio Martlnez Lapeña, 
Elies Torres 1 Tur 

COL N. Vives, T. Camps, A. Ferrer 
Construccions Codina (empresa 

conslructora) 
1982 - 1984 

818 ' (ON, 65, 1985) - (ARO, 262, 
1986) 

'SFAD- 1984 

102 

Els vuit habitatges s'agrupen seriadament en una filera 
compacta que aprofita en la seva organització interior el 
desnivel! de 3 m . que hi ha entre el jardf posterior i el carrer. 
L'accés s'efectua des el carrer directament als garatges o, a 
través d'un corredor elevat per sobre d' ell, als menjadors de la 
planta intermedia. 

El projecte situa dos grups d'habitatges en un bosc, que 
s'adapten al fort pendent i amplíen una agrupació adjacent 
realitzada pel matelx arquitecte tretze anys abans. Tres 
habitatges s'agrupen en al~ada a la part superior del solar; els 
sis restants formen una filara continua a la part inferior, 
organitzats en triplex i amb jardl individual. 

La casa es disposa transversalment en direcció est-oest com un 
cos lineal de dues plantes i crugia estreta que divideix el jardl 
en dues zones a nivells diferents. A les superficies d'aquest 
volum prismatic simple se sobrepasen persianes corredisses, 
entramats de llistons de fusta i una coberta en voladis que 
conformen diferents ilmbits entre !'interior i !'exterior. 



Els 12 habitatges, agrupats en dues fileres constru'ides amb 
murs de carrega transversals, de crugia estreta, s 'organitzen 

en mitges plantes a banda i banda d'un pati que agafa tota 
l 'alr¡:ada de la casa i on se situen les escales. Uns envans 

mobi ls permeten compartimentar les habitacions, amples i de 
dimensions similars, o obrir-les al pati i relacionar-les entre 
elles. A la part alta del solar, una piscina comunitaria queda 

arrecerada del vent del nord per una paret, revestida de rajoles 
blanques i blaves, i un petit cos adossat on se situen els 

trasters, or ientats cap als habitatges i pintats del mateix color 
verd fose que aquests. 

~ ---
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llufs Clo let f Ballús, 
Osear Tusquests f Guillén 
1972 - 1974 
(piscina: 1980) 
BIB '37, 52 
' (ECR, 23, 1986) 
' SFAD- 1980 

o 
20 
Grup d'habitatges i piscina 
Fortuny 
C. Mozart, 7 
-Sant Cugat del Vall~s
FGC Sant Cugat 
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lnstitut de Batxillerat 
Arnau Cadell 

Avinguda Vila del Pral, s/n 
(Valldoreix) 

-Sant Cugat del Vall~s
FGC Valldoreix 

22 
CoHegi Públic 

Francesc Aldea 
C. Alemanya, 8 -Terrassa

Renle Terrassa 
FGC Terrassa 

Bus A3, Empresa Sarbus (Fabra i 
Puig-Av. Meridiana) 

VIciar R1hal1 1 Agu1d!, 
lluls 8rn a 1 Farr! 

COL S. Soleras, J. Ramon 
(aparelladors) 

C. Carmona (arquilecte) 
A. Baisteppa, J. Cánovas, C. Garcfa, 

J. Roca, J. Rossl 
COMYLSA (empresa constructora) 

1982 . 1984 
818 '22 

'(0, 164, 1984) - (ON, 57, 1984) 
'SFAD- 1984 

Jaume 8ach i Nuñez. 
Gabriel Mm 1 Gr~munl 

COL C. Oliver (aparellador) 
R. Brufau (eslructures) 

Pérez Villora S.A. (empresa 
constructora) 

1982 . 1984 
818 '22, 26, 38 

' (0, 164, 1984) - (ECR, 19 bis, 1985) 
(AMC, 8, 1985) 
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La construcció se situa sobre una franja de terreny amb una 
bona orientació. La major part del programa (aules, seminaris, 
serveis i administració) es disposa en un cos prismatic de tres 
plantes d'altura. Els elements més representatius (biblioteca, 
sala polivalent, gimnas ... ) apareixen individualltzats en dos 
volums exempts de planta octogonal i rectangular, 
respectivament. La imatge de l 'edifici principal, tractat tot ell 
amb obra vista, contrasta amb la del volum de la bibl ioteca, 
revestit amb rajola blanca. 

Situat en un paisatge suburba, l' edifici propasa una imatge 
unitaria i autónoma, derivada de la tradició constructiva 
industrial. El projecte es basa en la interpenetració, sobre un 
mateix eix, de dos volums prismatics diferenciats. El volum 
principal, de dues plantes, revestí! de maó vist i coronal per una 
teulada lleugera, conté les aules i apareix macla! amb un segon 
prisma llistat, quasi quadrat i d 'una planta, que actua com a 
basament i accés de l 'edifici. Un cos semicircular, on s 'allotgen 
les instaf.lacions, corona i !anca la construcció. 



L'edifici resulta de la definició previa d'un prototipus destinat a 
dos centres d'ensenyament situats en solars amb 

caracteristiques diverses. El volum prismatic que envolta la 
pista, la coberta corba de 15 metres de llum i el cos reculat 

deis vestuaris constitueixen elements comuns del projecte. La 
rampa d'accés és l 'element variable principal : les seves 

dimensions i el seu disseny responen a les caracterfstiques 
especifiques del lloc. 

El programa de producció es desenvolupa en quatre naus 
contigües, perpendicularss a un edifici de tres plantes, amb 

fac;:ana al carrer, destinat a allotjar les funcions auxiliars. 
Mentre que la planta baixa allotja els serveis relacionats amb 

les naus, la segona es destina a oficines i la tercera a 
l' habitatge del conserge. A la fac;:ana, la disposició asistematica 

deis forats- grans talls horitzontals- configura una geometria 
epidérmica, dura i aleatoria. 

El programa s' organitza en dos blocs alineats als limits 
exteriors del solar i articulats a la cantonada, 

des d'on s'accedeix al pati de jocs interior. La configuració de 
les fac;:anes respon al carácter deis espais als quals s'aboquen: 

plana i horitzontal sobre el carrer i amb un tractament 
volumétric sobre el pati, fruit deis diversos cossos emergents 

que configuren, en aquest costat, la planta i la secció de 
l 'edifici. 
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Vfclor Rahola i Aguadt. 
llufs Bravo i Farrt 
COL S. Soleras (aparellador) 
Conlreras (empresa conslruclora) 
1983 . 1984 
818 '(ON, 65, 1985) • (ECR, 21, 1985) 

Sanllaga Conde 1 Fonl, 
Jost Manuel Mir i Cmnavas 
1986 • 1987 
818 '(O, 178, 1988) 

llufs Brava i Farr!. 
Albert Blanch f Rubi6, 
Anne Albin i Collel 
COL A. Soler, A. Bigas. A. Jansana, 
J. Pons 
1987·1989 
818 '(ECR, 27, 87) • (SFO, 89, 1990) 
'SFAD • 1989 

o 
23 
Gimnas per a un centre 
d'Educació General Basica 
Caml Can Pagan (la Floresla) 
-Sanl Cugal del Vall~s-
FGC La Floresla 

24 
Fabrica textil 
Pollgon Can Parellada 
-Terrassa-
Renle Terrassa 
FGC Terrassa 
Bus V40, Empresa Sarbus (Fabra i 
Pulg-Av. Meridiana) 

25 
CoHegi Públ ic Torreguitart 
Passeig Sanl Berna! 1 
C. Vallmanya-Sabadeii
Renle Sabadell 
FGC Sabadell Rambla 
Bus A 1. Empresa Sarbus (Fabra i 
Puig-Av. Meridiana) 
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Edifici d'oficines, placa 
pública i restauració de 

l'antiga fabrica Vapor Ama! 
Placa Didó/ C. Rasa 

- Terrassa
Renfe Terrassa 

FGC Terrassa 
Bus A3 - V40, Empresa Sarbus (Fabra 

i Puig-Av. Meridiana) 

27 
Seu de la Cambra Oficial de 

Comerc i lndústria 
de Terrassa 

C. Blasco de Garay 1 C. Arqufmedes 1 
c. Galileo 

-Terrassa
Aenfe Terrassa 

FGC Terrassa 
A3, Empresa Sarbus (Fabra i Puig- Av. 

Meridiana) 

28 
Edifici d'habitatges 

C. Volla 1 C. Arqufmedes 1 C. Granius 
- Terrassa

Aenfe Terrassa 
FGC Terrassa 

Bus V40, A3, Empresa Sarbus (Fabra i 
Puig-Av. Meridiana) 

Fnncesc 8m rdil f Seguis 
COL F. Duran (arquitecte) 

1986 . 1988 
818 "(DD, 11 , 1987) 

Francesc Bmrdit i Segu!s 
COL J. Malgosa (aparellador) 

R. Brufau (estructures) 
1989 . 1990 

Francesc Bmrdit 1 Seguis 
COL J. Malgosa (aparellador) 
Est~tic (Gerardo Aodrfguez) 

(estructures) 
1989 . 1990 
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La remodelacló de la nau del Vapor Amat constitueix l' actuació 
central de les operacions que amplien les dependencies 
municipals 1 n 'adeqüen l'entorn. En una situació central dins la 
ciutat, aquestes operacions configuren dues places, una d'ús 
públic, 1 una altra de serveis, destinada a activitats de 
l'ajuntament. 

L 'edifici es campan de dos cossos amb funcions administratives 
i culturals, units per una zona central de serveis. A aquesta 
divisió corres pon la de la gran concavitat que forma la fac;:ana sobre 
el carrer, en part transparent i en part opaca. 

En un solar estret i llarg, amb un fort pendent i limitat per tres 
carrers amb alc;:ades reguladores diferents, l'edifici es configura 
com un cos prismiltic unitari. L 'estructura forma una retícula 
que campan les fac;:anes i emfasitza la continu'tlat deis forjats. 



L'edifici, projectat a partir d ' una infrastructura ja existen!, es 
planteja com un mur on conviuen dues fa~anes diferenciadas. 

Una d'elles, més civica, tanca l 'avinguda que conduelx a les 
facultats amb un are rebaixat que engloba els accidents situats 

al seu interior. L'altra, davant de les andanes, assumeix el 
discurs proposat per tota la línia. Una marquesina lleugera, 

atirantada des del mur, procura l'obtenció d 'una zona protegida 
a l'a l re lliure. 

El projecte d ivideix el programa en dues peces amb 
estructures independents, encavalcades l'una sobre l'altra. Les 
piscines se situen en una gran nau amb una coberta metaHica 

inclinada que, resseguint el fort penden! del terreny, vola per 
sobre d 'aquest i permet il·luminar !' interior. A la part superior, 
un cos lineal massís encasta! en el terreny, amb estructura de 

murs de carrega, conté els serveís, el vestuaris i les 
instaHacions. 

~ . . . . ............... 
- ., =·~~ 
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J1ume 8ach 1 Núñu, 
G1briel Mora 1 Gnmunl 
COL C. Olivé, J. Ardévol (aparelladors) 
R. Brufau (estructures) 
Fomento de Obras y Construcciones 
(empresa constructora) 
1984 
818 "26, 50 
"(0, 164, 1985) - (ECR, 19 bis, 1985) 
• (ARV, 1071, 1986) 
"SFAD - 1984 

Josep lluls M1teo 1 Martlnez 
Josep Anlonl Dais 1 Torres 
COL E. Hernando (estructures) 
J. M. Juvlll~ (instaHacions) 
J. Rovira (aparellador) 
F. Carde~as 
1986 . 1990 

o 
29 
Estació de la Universitat 
Autonoma de Barcelona 
Campus de la Universitat, Bellaterra 
-Cerdanyola-
FGC Universitat AutOnoma 
Bus V33 

30 
Piscines de la Universitat 
Autonoma de Barcelona 
Campus de la Universitat, Bellaterra 
-Cerdanyola-
FGC Universitat AutOnoma 
Bus V33 



o 
31 

Edifici d'habitatges 
C. Martl I'Hum~. s/n -Sabadeii

Renfe Sabadell 
FGC Sabadell Rambla 

A 1, Empresa Sarbus (Fabra 1 Puig- Av. 
Meridiana) 

32 
Diposits i columnes d'accés 

i ventilació 
Carretera de Aipollet a Sabadell 

Potrgon Industrial Santiga 
-Santa Maria de Barber~

BUS V50, V55 

33 
Grup d'habitatges 

C. Jaume Mimó 1 C. Les Vinyes 
-Cerdanyola

Bus V30, V31, V40 

Oriol Bohi¡n i Guudiola. 
Josep M. Martorell i Codina, 

David Mackay Goodchild 
COL R. Panad~s (aparellador) 

1974 - 1980 
BIB "37, 43, 50 

"(ECR, 34, 1988) 

Jordi Garc!s 1 Brusés, 
Enrie Soria 1 Badil 

1971 
BIB "27, 37, 57 

"(LOT, 23, 1979) 

lluls Clotet i Ballús, 
Osear Tusquets 1 Guill!n 

COL S. Loperana (aparellador) 
J. Jiménez, A. Garcla (estructures) 

1976 - 1979 
818 "37, 50, 52 
"SFAD • 1980 
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La disposició, dins una mansana semiindustria1, de dos edificis 
corbs paral-lels, permet allotjar un total de 145 habitatges i 
formafitzar un enlla~¡: virtual entre dos carrers existents i 
significatius. En ef carrer més ampfe fes darreres plantes es 
mantenen en fa linia de la fa~¡:ana . En el més estret es retarden 
suaument per tal d'adequar l' edifici a les caracteristiques del 
seu context. 

Sobre un dipósit subterrani de planta rectangular s'aixequen 
cinc torretes; les quatre petites, situades en els quatre vertexs, 
asseguren la ventilació del dipósit. Per la més gran, recalzada 
en un deis costats, s'accedeix a la maquinaria. La situació deis 
elements dins el paisatge, en un turó aixecat enmig d'una zona 
industrialitzada, permet l 'observació llunyana del conjunt, com 
un artefacte més de l'entorn. 

La urbanització s'organitza a partir de dos blocs, deis quals un 
segueix una corba paral-lela al carrer. Els apartaments, 
desenvolupats en nivells cada mitja planta, tenen un accés 
individualitzat a la part inferior. Als estudis, disposats a l' últim 
pis, s'accedeix mitjan~;ant una escala comuna i un pont que 
domina visua lment l' espai lliure entre els cossos. 



Sltuat dins el recinte d'un futur pare suburba, el projecte 
aborda les necessitats d'aparcament própies del sector. La 

construcció d'un espai públic, desenvolupat a la mateixa cota 
que les carreteras que l'envolten, permet allotjar un parking 

soterra! al qual s'accedeix des d'uns vials. A l'edifici, 
!'estructura adoptada -a base de porties paraHels- i el 

desenvolupament longitudinal del programa faciliten una 
disposició esglaonada del volum general: els diversos estrats 

que configuren la fa.;:ana d'accés, com també les targes que 
retallen el mur posterior, tradueixen el caracter horitzontal de 

l'obra. 
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Josep Anloni lllnls 1 Carmona 
COL J. Ma~l (aparellador) 
Dragados y Construcciones S.A. 
(empresa constructora) 
t9BZ • 1985 
BIB '1 5, 23, 38, 50 
'(Q, 164, 1984) • (ON, 65, 1985) • 
(AMC, 8, 1985) 

o 
34 
Centre d'Assistencia 
Primaria (CAP) 
Carretera de Sabadell a Barcelona 1 
C. Tarragona -Aipollet-
Bus V20, VJO, V33, V40, V55 



o 
35 

Habitatge unifamiliar Casa Paniker 
1959 . 1961 

C. Castellet, 9 • 11 
Joan Anloni Ballesteros i Figueras · Joan 
Caries Cardenal i Gonzilez · Francesc de 

la Gulrdia 1 Conle • Pere Llimona i Torras 
· Xavier Ruiz i Valles 

36 
Habilalge unifamiliar ("Xalet 

funcional"), 1935 
Placa Jaume 11 

Raimon Durn i Reynals 

37 
Habilalge uni familiar, 1935 

C. lradier, 3 
Rimd Churruca i Dolres 

38 
Laboratoris Grifols, 1959 . 1965 

C. Jesús i Maria, 6 
Mlquel Ponseli 1 Vives 

39 
Col·legi Públic Oolors Monserda, 1987 

Avinguda de Vallvidrera, 9 
Anloni de Moragas i Spa 

40 
Emissora de Rádio EAJ·1, 1929 
Cim del Tibidabo (Carretera de 

Vallvidrera al Tibidabo) 
Nicolau M. Rubió i Tudurl 

41 
Habilatge unifamiliar Casa Kauf 

1902 . 1904 
C. Fortuny 1 C. Mozart • Sant Cugat 

del Vallés 
Enrie Steegmann i Garcia 

42 
Dos habitatges unifamiliars 

Casa Rognoni, t 977 
Passeig de I'Havana, 59 • Sant Cugat 

del Vallés 
Lluls Clotel i Ballus • Osear Tusquels i 

Guillén 

43 
Grup d'habitatges amb pati, 1985 

Campus de la Universitat Autónoma • 
Bellaterra (Cerdanyola) • 

Jaume Freixa 1 Janariz 

44 
Espais públics al Pollgon Valparadfs 

1984 • 1905 
Carretera de Terrassa a Matadepera, 

s/n • Terrassa • 
Francisco Javier Ferrándiz Gabriel · 
Bartomeu Mestre i Mari • Guillermo 

Bertólez Cué 

11 0 

45 
Edilici d'habitatges socials 

1981 . 1984 
Placa Espanya 1·16 • Sabadell • 
Esteve Bonell i Costa · Josep M. Gil 

i Guilart 


