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INTENCIONS DEL PROJECTE.

 La CREACIÓ D’HABITATGE PÚBLIC a Barcelona que doni resposta a les problemàtiques actuals, 
tals com: 

 - la dificultat d’accés a un habitatge per a diferents capes de la societat,

 - que compleixin amb els paràmetres necessaris per oferir un habitatge digne (no mínim),

 - ampliar / rehabilitar / adequar el parc d’habitatges públic actual.

Per això el meu projecte vol reflexionar / aconseguir els següents objectius:

OBJECTIUS DE CIUTAT.

A. AMPLIAR el parc d’habitatges públic actual de la ciutat de Barcelona.

B. ATENDRE l’emergència habitacional d’aquelles capes socials més desafavorides; de manera 
inclusiva, és a dir, atenent a totes elles alhora, i no de manera independent.

C. REHABILITAR part del patrimoni públic que en l’actualitat es troba en desús o en estat deficient, 
per tal que ofereixin nous usos que donin respostes a les necessitats de la ciutat.

OBJECTIUS DE PROJECTE.

D. DISSENY d’un projecte que ofereixi diverses solucions a formes d’habitar. Una proposta que 
tingui present les diferents capes socials i unitats de convivència: gent jove, gent gran i unitats 
familiars.

E. DISSENY d’habitatges amb espais “desjerarquitzats” i “perfectibles”, per tal que siguin el 
mateixos usuaris qui determinin el seu ús o tinguin l’opció de modificar-lo amb el pas del temps 
i / o de les necessitats.

F. DISSENY d’espais comunitaris que desenvolupin una doble funció: per a la gent que resideix en 
l’edifici, com també per a persones externes a ell.

G. DISSENY d’un projecte que tingui present en les seves característiques tècniques, les condicions 
de: econòmic, sostenible i de “fàcil” execució.

QUE EM DIFERÈNCIA DEL PROJECTE ACTUAL?

 - Una actualització del programa pel qual va ser dissenyat. Tant el concurs públic, i en conseqüència 
la proposta guanyadora, tenen la única voluntat de solucionar un únic problema: habitatge per a 
joves. La nova proposta intenta anar més enllà: agrupant diferents capes socials, entenen l’entorn 
en el que es troba i pensant en la ciutat del futur.

 - Un redisseny de l’habitatge que s’adeqüi a les demandes de les diferents unitats de convivència 
que hi habiten, atenent les seves necessitats -presents i futures-, diferent a la tipologia única 
projectada.

 - Un repensar dels espais comunitaris i dels espais compartits projectats, per tal de donar a 
l’equipament una nova manera de fer, tant per els arrendataris com per a persones externes.

 La nova proposta tindrà present la necessitat que té l’administració en ampliar el parc edificat - 
quantitativament -, però tenint present que aquest nou projecte intenta donar una resposta conjunta a 
diverses problemàtiques socials actual. Altrament, s’intenta projectar un edifici de futur, que contempli 
diferents escales: la de barri, districite i ciutat.

PRIMERES IDEES.

AMPLIAR ATENDRE REHABLITAR

“Mobilitat: les transformacions socials i les de la manera de vida quotidiana, són imprevisibles 
per a una durada comparable a la dels actuals edificis. Els edificis i les noves ciutats han de 
poder adaptar-se fàcilment segons la voluntat de la futura societat que ha d’utilitzar-los: han 

de permetre qualsevol transformació sense que això impliqui la demolició total.”

“La vida moderna exigeix, i està a l’espera de un nou tipus de pla, per a la casa com per a la 
ciutat.”
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