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Seguint la corrent de recuperació de patis interiors d’illa per crear zones 
verdes i espais públics, una de les referències que més he seguit a l’hora de 
projectar ha sigut el projecte de RCR on aprofitant la construcció d’un nou 
edifici (Biblioteca i casal d’avis) es rehabilita l’espai interior, convertint-se en 
el Jardins de Càndida Pérez).

PLANTA BAIXA: 

LaLa relació entre les plantes 
baixes dels tres edificis i el 
pati interior d’illa és un dels 
punts més conflictius del 
projecte, ja que d’aquest 
neix la configuració dels 
espai i el tractament 
d’aquests.d’aquests. Ja que el pas di-
recte des de la Carbonaria 
fins al pati interior d’illa és fí-
sicament impossible, 
s’intervindrà en un dels dos 
edificis adjacents per tal 
d’aconseguir aquesta con
nexió amb el pati interior 
d’illa. 

PLANTA ENTRESSÒL:

AA l’igual que a les plantes 
tipus, només es durà a 
terme l’enderroc d’aquells 
murs que no siguin de cà-
rrega. Per altre banda, 
s’enderrocaran els volums 
annexos deixant única-
ment el cos central de 
l’edifici; i el forjat entre la 
planta baixa i l’altell, des-
cobrint així el pilars de fosa i 
aconseguint un espai ma-
jestuós. També es deixarà 
net de volums i de cons
truccions afegides el pati in-
terior de la Carboneria. 

PLANTA TIPUS:

LaLa intervenció a les plantes 
tipus serà redistribuir la 
planta per encabir el pro-
grama de la residència 
d’estudiants complint els 
mínims d’habitabilitat. 
S’enderrocaran els envans 
interiorsinteriors per poder redistri-
buir l’espai, i l’escala, ja 
que no compleix amb els 
mínims d’habitabilitat. 

ESTRATÈGIES A L’INTERIOR DE LA CARBONERIA

La premissa en tot moment és conservar el màxim possible l’estructura de 
l’edifici de la Carboneria, únicament es duran a terme intervencions pun-
tuals per poder treure el màxim profit a l’edifici i el seus espais intersticials. 

REFERÈNCIES:

Intervenir únicament en aquells punts estrictament necessaris per poder connectar l’edifici del xamfrà amb el pati interior d’illa. 

CARER - PATI INTERIOR D’ILLA

Recuperar les obertures tapiades i/o modificades, aíxi com també baranes, balustrades i elements ornamentístics.

RECUPERAR ELEMENTS ORIGINALS

Enderrocar els volums no “originals” per deixar únicament l’edifici icònic de “La Carboneria, marcant els seus trets més característics.

ENDERROCAR VOLUMS AFEGITS

CONNECTAR EL CARRER AMB EL PATI INTERIOR D’ILLA

Connectar el carrer amb l’interior d’illa a través de la planta baixa, el pati interior de “La Carboneria” i la part posterior de l’edifici adjacent. 

RECUPERAR EL PATI INTERIOR D’ILLA

Enderrocar els volums construits existents per alliberar el pati interior d’illa i poder recuperar-lo com a espai lliure públic i verd


