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EDIFICACIÓ EXISTENT

TTant l’ARE com la proposta mantenen bona part de 
l’edificació existent de l’entorn, especialment 
aquelles que formen part de la identitat del lloc. Es 
pretèn posar en valor  aquelles amb un cert interès 
arquitectònic i que conformen la memòria col.lectiva 
del lloc; principalment l’antic complex fabril del Pou 
Boronat, format per la seva nau principal i les naus 
lateralslaterals secundàries, així com el Mas Bonet, una 
construcció d’origen modernista.

La nova tipologia edificatòria proposada permet 
adaptar-se a les preexistències i mantenir-les en la 
mesura del possible, respectant al màxim el seu límit 
de propietat. No obstant, a fi de poder realitzar el 
traçat d’un dels carrers proposats, al sud-est del barri, 
s’expropien alguns límits de parcel.la si bé es 
mantenen les edificacions.

NOVA EDIFICACIÓ

LL’ARE planteja un sistema edificatori basat en  blocs 
lineals formant illes obertes amb espais enjardinats 
col·lectius al seu interior. La profunditat de 
l’edificació no supera els 12m, permetent albergar 
habitatges de doble orientació i garantir unes 
condicions d’il·luminació i ventilació correctes. La 
proposta manté aquesta tipologia tot i que n’elimina 
elsels blocs en “L”ubicats a les cantonades. Pel que fa a 
l’altura dels edificis, es plantegen altures de PB+3 per 
als carrers de caràcter residencial i PB+5 per a l’eix 
comercial.

EQUIPAMENTS

LL’ARE planteja  diferents equipaments disposats al 
llarg del barri, perquè es defugi del model de 
ciutat-dormitori i s’entengui com un barri dinàmic i 
comercial. Les plantes baixes dels edificis ubicats als 
eixos viaris principals disposen de locals comercials. 
Al mateix temps, per tal de posar en valor les 
edificacions existents del Pou Boronat i del Mas 
Bonet,Bonet, actualment en desús, s’hi ubiquen serveis com 
una escola bressol o un casal de barri. D’altra banda, 
la proposta planteja la disposició d’un museu i un 
centre cívic, ubicats en contacte amb l’antiga N-240 
que pretenen actuar com a grapa urbana entre el barri 
de Can Sescelades i el barri del Pou Boronat. A 
l’extrem sud del barri, en contacte amb l’autovia A-7, 
eses disposen altres equipaments, com un poliesportiu, 
amb la finalitat d’actuar com a abosrbent acústic i 
reduïr l’impacte del traçat d’aquesta via en el barri.

SISTEMA DE VIARI

Pel que fa a la definició del sistema viari, el barri del 
Pou Boronat preveu ser articulat per un conjunt de 
vies, de seccions i caràcter diferent. 
EsEs planteja una primera via que discorre seguint l’eix 
nord-sud, per la seva part central, entesa com una via 
de trànsit rodat i constituint un dels principals 
elements articuladors de la mobilitat del barri.  Si bé 
l’ARE manté un traçat continu, es proposa una 
interrupció d’aquesta per deixar lliure el tàlveg ubicat 
per sobre l’antiga fàbrica del Pou Boronat.
D’altraD’altra banda, discorrent per la seva part central però 
en el sentit est-oest, es planteja una via central amb el 
caràcter de rambla que alberga un doble carril de 
circulació per a cada sentit de la marxa, una zona 
central de rambla, carrils laterals de 2m d’amplada 
destinades a l’aparcament de vehicles i voreres 
amples amb la disposició d’elements de mobiliari 
urbà,urbà, vegetació i carril bici. La proposta planteja la 
peatonalització del darrer tram d’aquesta, disposant 
un espai de plaça urbana oberta al paisatge.
Es proposa un tercer sistema de via, de prioritat 
invertida, que dóna accés a les diferents edificacions i 
que despenja dels eixos principals ja comentats. 
Aquestes vies contemplen únicament un carril de 
circulació per a cada sentit de la marxa i no preveuen 
zones laterals d’aparcament, prioritzant la mobilitat 
dels vianants disposant de dues voreres laterals 
amples.amples.

TRACTAMENT DE LA N-240

LL’ARE inicial planteja un tractament pacificat de la 
carretera N-240 mitjançant la disposició de tres rotondes 
que no tan sols permeten la connexió amb el barri de Can 
Sescelades sinó que també tenen l’objectiu de reduïr-ne el 
fluxe circulatori. La nova proposta, pretén mantenir la idea 
de connexió amb el barri universitari si bé n’elimina les 
rotondes, que són substituïdes per un sistema de semàfors. 
EsEs pretén que aquesta traça no actuï com a barrera entre els 
dos barris i permeti una certa permeabilitat. Per fer-ho 
efectiu, es disposa un passeig peatonal i un carril bici que 
discórre en paral·lel a la carretera i al mateix temps es 
disposen d’un seguit de talussos vegetals que actuen com a 
absorbents acústics. A les plantes baixes dels blocs en 
contacte amb el passeig, s’hi ubiquen locals comercials per 
dinamitzar i fomentar el fluxe de persones.dinamitzar i fomentar el fluxe de persones.

EXTREM OCCIDENTAL

LL’ARE planteja l’obertura d’una nova via rodada de 
caràcter “paisatgístic” per l’extrem occidental del 
barri, amb la finalitat de pacificar i descongestionar 
l’antiga N-240, a l’extrem oriental, i propiciar la 
connexió amb el barri universitari.  Aquesta 
intervenció és qüestionada al transcórrer en un entorn 
natural de gran riquesa paisatgística, i on el seu 
impacteimpacte ambiental seria considerable. En aquest 
sentit, per tal de fer efectiva la continuïtat natural del 
barri universitari amb el Pou Boronat, l’estratègia rau 
en la pacificació de la N-240 mitjançant una 
semaforització d’aquesta i disposant diferents punts 
de connexió que actuen com a grapes urbanes.

D’altra banda, a fi de potenciar la riquesa paisatgística 
que brinda l’entorn, es planteja un sistema de 
corredors verds en forma de pinta, permetent una 
transició progressiva entre el teixit urbà i el teixit 
natural, generant un sistema de tàlvegs que apropin la 
natura a la ciutat.





























Sistema estructural a base d’elements 
prefabricats de formigó armat.

terreny inicial

volum compacte, gran 
excavació, impacte 
mediambiental elevat,

volum fragmentat, adaptat a la 
topografia, formació de 
terrasses

Fàbrica d’elements 
estructurals prefabricats

La profunditat dels blocs és inferior als 12m, 
resulta oportú la utilització d’un sistema 
prefabricat de plaques alveolars.

La longitud de les plaques, inferior a 12m, permet 
el seu transport sense necessitat de disposar 
d’equips especialitzats per a grans formats.

Sistema de façana en sec, amb continuïtat de 
l’envolupant tèrmica, trencant el possible pont 
tèrmic de l’estructura.

Diagrama d’assolellament durant el solstici 
d’hivern. Es garanteix com a mínim 1h de sol 
entre les 10:00h i les 12:00h.

Diagrama d’assolellament durant el solstici 
d’estiu. Es garanteix com a mínim 1h de sol entre 
les 10:00h i les 12:00h.

Funcionament climàtic de 
l’habitatge tipus a l’estiu.

Funcionament climàtic de 
l’habitatge tipus a l’hivern.

La proximitat de l’emplaçament del projecte a una 
indústria de fabricació d’elements prefabricats 
redueix l’impacte mediambiental per transport.

Esquema d’implantació de sistemes d’instal·lacions sostenibles. 
Autogeneració d’electricitat per mitjà de pèrgoles solars ubicades 
en coberta. Sistema de climatització d’aerotèrmia, amb terra 
radiant, producció d’ACS, calefacció i refrigeració. Instal·lació d’un 
sistema col·lector d’aigües pluvials compartit amb les edificacions 
veïnes per abastir de reg les zones enjardinades i jardins públics.

El sistema d’elements prefabricats permet una 
rapidesa en l’execució i un estalvi important 
d’aigua durant el procés de construcció.
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