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JUSTIFICACIÓ TEMÀTICA ESCOLLIDA

Aquest projecte s’inicia amb la voluntat de col·laborar amb una investigació en 
l’àmbit de la rehabilitació. Busca generar una documentació que serveixi per 
l’elaboració acadèmica del TFG i, alhora, faci de primer treball exploratori que 
pugui continuar-se en el marc d’un projecte de recerca que comença.

El descobriment a través d’una conferència del Certamen de Joves 
Investigadors de la tesi doctoral de l’arquitecta Sara Vima, Claus per la 
rehabilitació del teixit socioresidencial vulnerable, em porta a investigar més 
en aquest àmbit i posar-me en contacte amb el Grup d’investigació REARQ 
coordinat per Pere Joan Ravetllat. 

Amb el primer contacte amb REARQ m’expliquen dues investigacions 
en curs: El projecte INTRAMURS, claus per la detecció i diagnosi de les 
comunitats d’alta vulnerabilitat socio-residencial al barri del Raval financiat per 
un ajut a la Recerca en Cooperació local del CCD-UPC on es van elaborar 
aixecaments fotogràfics i planimètrics de les finques del Raval i l’adjudicació 
de  la convocatòria de premis i ajuts Ciutat proactiva de l’Ajuntament de 
Barcelona, equip format pels grups REARQ, GICITED-UPC i Associació 
Oasiurbà, Co-disseny i co-fabricació de solucions de millora de la qualitat de 
vida en comunitats del Raval.

Aquests dos projectes són els dos grans pilars d’on neix el treball. Per una 
banda l’accés a la base de dades de la documentació de les finques del Raval 
del projecte INTRAMURS i tesi doctoral de la Sara Vima i fonts bibliogràfiques 
i, per altra, la definició d’un enunciat de projecte amb voluntat de millora de 
les comunitats del Raval, per tant d’un seguit de problemàtiques detectades i 
estudiades.



G. Perec, La vida instrucciones de uso, escriu sobre el quotidià, el comú allò 
que suceeix quan no passa res. El llibre com un edifici que se li van treient 
parts de la seva façana. 

INTRODUCCIÓ

Visiblitzar les comunitats residencials del Raval, Valorar el potencial de 
l’existent és un projecte que estudia i analitza l’espai col·lectiu de 5 edificis 
residencials al Raval. Aquesta investigació es relaciona amb treball final de 
grau, TFG desenvolupat en la ETSAB-UPC durant el curs 2020/2021 amb el 
suport del Grup d’investigació REARQ.

La primera part de la investigació consisteix en la selecció dels casos 
d’estudi. S’agafa com a referència la bibliogràfia de l’obra ‘La Ciutat Vella de 
Barcelona: un passat amb futur’ de Joan Busquets on s’analitzen les grans 
famílies tipològiques. A través de la classificació de les formes d’edificació, 
s’escull un seguit de casos d’estudi que són reprentatius de la realitat 
tipològica de l’edificació del Raval. Durant la preselecció no hi ha hagut cap 
limitació cronològica, tipològica o de programa, però sí s’ha seguit la premissa 
de presentar diferents formes residencials amb varietat morfològica, valors 
arquitectònics i d’oportunitats. 

A la segona part del projecte s’analitza gràficament la selecció d’exemples 
mitjançant el dibuix en axonometria i secció dels espais col·lectius dins l’espai 
residencial. Aquesta elecció queda justificada a través de la voluntat futura 
de trobar estratègies d’actuació que puguin autogestionar els propis veïns. 
Davant de les dificultats d’actuar de forma autogestionada en l’espai públic o 
amb accions que suposin modificacions a l’interior d’habitatges privats, l’espai 
on es podrien plantejar actuacions col·lectives i autogestionades són aquests 
espais entremitjos entre l’espai públic i el privat. El resultat és un document 
que conté una recopilació d’espais comunitaris en axonometria dels 3 àmbits: 
la porta d’accés, el vestíbul i la coberta; i el redibuix de la secció longitudinal 
amb textures pel nucli servint com a fil conductor entre els espais. 

En resum, aquest treball agafant les paraules de George Perec, tracta sobre 
el quotidià, allò que succeeix quan no passa res. S’inspira de la seva obra ‘La 
Vida instruccions d’ús’ i vol ensenyar l’edifici com un puzle on s’hi van traient 
parts de la seva façana. Té l’objectiu, a través d’una la mirada intencionada, 
per una banda dibuixar el barri com a sinònim de valorar-ho i, per altra, ser 
crític, analitzar amb vocació de generar debat per trobar solucions de millora.

Per tal d’elaborar aquests documents gràfics de les finques es parteix de 
la documentació planimètrica i fotogràfica de la tesi doctoral de Sara Vima 
i el projecte INTRAMURS, en el marc del grup REARQ. Respecte a la part 
analítica desenvolupada a través del re-dibuix, s’ha tingut en compte la forma 
morfològica, les qualitats materials i ambientals i l’apropiació de l’espai pels 
usuaris.  



Documentació de partida Elaboració pròpia
Planimetria Reportatge Planimetria Axonometries
Plantes Secció Lo Fotogràfic Façana Secció Tr Secció Lo te Volumetria Nucli circulac Porta accés Vestíbul Coberta 

Suburbana < 10m x x x x x x x x x x x
Obrera < 5m x x x x x x x x x x x
Burgesa < 10m x x x x x x x x x x x
Suburbana < 5m x x x x x x x x x x x
Obrera < 10m x x x x x x x x x x x

OBJECTIUS 

L’objectiu principal d’aquest projecte és visibilitzar l’estat actual de les 
comunitats residencials del Raval per posar en valor les formes d’habitar i 
capacitats de millorar l’espai comunitari del barri del Raval per part del teixit 
veïnal local. 

Específics
Elaboració d’una visió detallada dels espais comunitaris de la mostra d’edificis 
residencials del Raval a través per una banda del redibuix dels casos d’estudi 
en axonometria dels àmbits de porta d’accés, vestíbul i coberta i, per altra, 
una secció indicant les qualitats ambientals i materials.

Analitzar les qualitats morfològiques, ambientals i materials així com 
l’apropiació de l’espai d’aquests espais amb l’objectiu de donar una mostra de 
marc físic de l’estat actual del Raval amb la finalitat de servir d’inici per buscar 
solucions per millorar la qualitat de vida de les comunitats del Raval. 

METODOLOGIA

La metodologia proposada es fonamenta en dos fases de la investigació:

La recol·lecció  i disponibilitat d’informació gràfica principalment de la font de 
la tesis doctoral de la Sara Vima i del projecte INTRAMURS  amb l’objectiu de 
determinar l’abast de la present investigació. Definint el marc físic d’estudi a 
partir d’una mostra de 5 casos. 

S’elabora una documentació gràfica amb l’objectiu de descriure un seguit 
d’espais comunitaris de forma intencionada. El dibuix sistemàtic dibuixat a 
la mateixa escala i posant en valor els mateixos elements ha de servir per 
facilitar l’anàlisis i per poder fer una comparativa dels casos. 

Destacar que la documentació de partida dels casos d’estudi del projecte 
INTRAMURS és de plantes, secció longitudinal i d’un reportatge fotogràfic 
detallat de tots els espais. A partir d’aquest i altres fonts com ICC i Google 
Earth es fa la construcció dels documents gràfics. En altres paraules, tota la 
documentació presentada en aquest treball és d’elaboració pròpia a través del 
redibuix i construcció fotogràfica.



Aquest projecte s’adreça a millorar les qualitats de vida de les comunitats 
residencials del Raval de Barcelona. Un barri que concentra simultàniament 
una gran densitat de població, en bona part en risc de pobresa i exclusió 
residencial i un parc edificat antic i degradat, que no compleix les condicions 
mínimes exigibles si be amb un alt valor històric que n’augmenta el cost i la 
complexitat de rehabilitació. 
Les comunitats i persones residents (...) conviuen en espais habitables 
deficients, amb superfícies insuficients, amb mançanes de salubritat, 
ventilació i il·luminació, sense ascensor i condicions d’accessibilitat (...) No 
obstant això, la capacitat d’organització i suport (...) ha posat de manifest 
l’enorme capacitat instal·lada en el teixit associatiu, productiu  i veïnal. 

REARQ-UPC, GICITED-UPC, Associació Oasiurbà, 
Co-disseny i co-fabricació de solucions de millora de la qualitat de vida en 

comunitats del Raval.

A partir d’aquestes premisses es dóna inici a la investigació. Un estudi que 
pretén ensenyar l’interior d’edificis residencials del Raval. Que la imatge que 
comporta aqueta intruducció de com es troba l’estat actual agafi una forma 
concreta. En altres paraules, que els dibuixos en axonomètrics ensenyin una 
mostra del quotidià dels espais que habiten els residents del Raval. 
S’escull els espais compartits, aquells espais límits entre el públic del carrer 
i el privat del habitatge, amb l’objectiu de reflexionar sobre la capacitat dels 
usuaris d’influir en la transformació dels espais que habiten i, com a través de 
conèixer i valorar l’existent es pot trobar solucions de millora.
 

Dibuixar el barri és sinònim de valorar-lo.
Jacotey, M. Ilustracció per Assamble Studio, Houses on Cairns 



Busquets, J., La Ciutat Vella de Barcelona: un passat amb futur. Formes 
d’edificació residencial. 

FORMES D’EDIFICACIÓ RESIDENCIAL  

Les formes d’edificació residencial predominen a la Ciutat Vella. La seva 
formació ha estat espontània i natural al llarg dels anys. Joan Busquets a la 
seva obra ‘La Ciutat Vella de Barcelona: un passat amb futur’ defineix 5 grans 
famílies representatives de Ciutat Vella: Les cases artesanes i suburbanes; 
les cases senyorials; les cases plurifamiliars de renda obrera i burgesa; els 
passatges; i, els moderns i els casos especials. 

D’aquests cinc grans grups de Ciutat Vella s’agafa una mostra del les formes 
edificatòries més representatives al Raval: l’evolució de les casa suburbana; 
la casa de renda obrera; i,  la casa de renda burgesa. No es tracta d’un seguit 
de casos diferents sense relació, sinó que és un resultat del procés d’evolució 
lligat als canvis econòmics, socials i polítics que s’ha reflectit en les diferents 
formes d’habitar. 

L’evolució de la casa suburbana és un clar exemple d’aquesta transformació. 
Es creen sobre les antigues cases artesanes unifamiliars de planta baixa 
més dos amb una sola crugia perpendicular al carrer. Amb el creixement urbà 
industrial les funcions realitzades a les cases seran trasllades a les fàbriques i 
equipaments. Amb la voluntat d’ entrar al mercat de lloguer, sovint buscant un 
major benefici econòmic, es transformarà amb l’addició de dos i tres pisos i en 
profunditat en una casa plurifamiliar, la primera casa de veïns.  
Així mateix, la casa de renda obrera amb freqüència és el resultat de 
agregació de varies parcel·les artesanes. Busca la racionalitat en la seva 
distribució en planta i intenta crear espais regulars i amb condicions de 
ventilació dins l’habitatge. No queda exempta la casa preeixample o de renda 
burgesa. La burgesia industrial buscava compatibilitzar el negoci amb la casa 
del promotor amb habitacions per llogar.  Cases entre mitgeres construïdes 
amb parets de càrrega en dos direccions ortogonals. Els pisos de lloguer 
normalment dos per replà amb un pati interior per afavorir la ventilació. 

Les formes edificatòries residencials escollides per la mostra són: dues cases 
d’evolució suburbana; dues cases de renda obrera; i, una de renda burgesa. 
L’elecció dels casos d’estudi ve definit per donar una varietat en formes 
d’edificació però, alhora, va acompanyada de criteris de: varietat morfològica; 
qualitats materials i ambientals; l’apropiació de l’espai; i, de disponibilitat.

Destacar que amb l’objectiu de preservar la privacitat de les finques 
estudiades no es situen aquestes ni es nombren els carrers.

 



Evolució Suburbana 
Façana ample >10m
Habitatge passant
1850

Renda Obrera
Façana estreta >5m
Habitatge passant
1930

VOLUMETRIES
Caracterització dels casos

Renda Burgesa
Façana ample >10m
Habitatge passant
1900

Evolució Suburbana
Façana estreta >5m
Habitatge no passant
1890

Renda Obrera
Façana ample >10m
Habitatge no passant
1890



DESENVOLUPAMENT DEL NUCLI
Caracterització dels casos

Ev. Suburbana  >10m
Sense pati ventilació
PB+4
2 hab. per replà
8 habitatges

Obrera <5m
Sense pati ventilació
PB+4
1 hab. per replà
4 habitatges

Burgesa >10m
Amb pati ventilació
PB+5
2 hab. per replà
10 habitatges

Ev. Suburbana <5m
Amb pati ventilació
PB+4
2 hab. per replà
8 habitatges

Obrera >10m
Amb pati ventilació
PB+4
6 hab. per replà
24 habitatges



Ev. Suburbana >10m
H1
Ventilació a pati d’illa 
(sense pati de llums)
H2
Ventilació a C/ (sense 
pati de llums)

Obrera <5m
H1
Ventilació a C/ i  
pati d’illa (sense 
pati de llums)

PLANIMETRIA
Caracterització dels casos

Burgesa >10m
H1 i H2
Ventilació a C/,  pati 
d’illa i pati de llums 
interior

Ev. Suburbana <5m
H1
Ventilació a C/ i a pati 
de llums
H2 
Ventilació a pati d’illa 
i a pati de llums

Obrera >10m
H1 i H2
Ventilació a C/
H3 i H4 
Ventilació a pati de 
llums
H5 i H6 
Ventilació a pati de 
llums i pati d’illa



Elaboració prèvia de la documentació a partir de les fonts externes
de la tesi de la Sara Vima i del projecte INTRAMURS, ICC, Busquets.

ANÀLISI DELS 5 CASOS D’ESTUDI

Els resultats que es presenten en aquest apartat consisteixen en un recull 
detallat dels espais comunitaris dels casos d’estudi. Aquesta documentació 
s’elabora a partir de la documentació fotogràfica i planimètrica del projecte 
INTRAMURS de la tesis doctoral de la Sara Vima, conjuntament amb el 
suport de fonts cartogràfiques del ICC i del Google Earth.

Amb l’objectiu de donar una imatge detallada i generar un anàlisi a mode 
comparatiu s’opta per la construcció en axonometria dels àmbits de porta 
d’accés, vestíbul i coberta i, l’elaboració de la secció longitudinal, a través del 
nucli en forma de collage. Els elements específics estudiats es divideixen en 
tres grans blocs: la forma morfològica, les qualitats materials i ambientals i 
l’apropiació de l’espai.

Forma morfològica 

La porta d’accés, interfono, timbres, quarterons, dintells, elements de 
ventilació, poms, superfícies vidriades, desnivells, elements de suport, 
sistemes d’il·luminació artificial i ventilació, marxapeus, bústies, escales, 
baranes, estores, mirilles, reixes, connexions a xarxa elèctrica comunitària i 
punts d’aigua, sortides de fums i equips de ventilació.

Qualitats materials i ambientals, 

Sistemes energètics passius, ventilació, il·luminació natural, paviments, 
acabats, patologies detectades d’humitats, filtracions i estructurals, 
accessibilitat i recorreguts, i seguretat a la intrusió.

Apropiació de l’espai, 

Mobiliari col·lectiu, vegetació, elements d’assecat de la roba, deixalles, 
graffitis, bancs, bicicletes.
 



EVOLUCIÓ SUBURBANA >10m



L’àmbit de la porta adopta la dimensió 
del vestíbul, té funció d’accés, dóna 
privacitat i, alhora, serveix per la 
ventilació a través dels quarterons 
situats als laterals.

No existeix cap element d’aixopluc 
front a la pluja. Un desnivell de 3 cm 
separa l’exterior i interior del vestíbul. 
Una barra vertical ajuda l’obertura de 
la porta. La protecció front a la intrusió 
és a través de barrots. 

Tota la superfície vidriada és en forma 
de  vidres glaçats. Aquests anul·len la 
relació visual entre l’exterior i l’interior. 
Per una banda genera una privacitat 
de l’interior i, alhora, oculta l’interior. 

LA PORTA D’ACCÉS
Evolució Suburbana
Façana ample >10m
Habitatge passant 



EL VESTÍBUL
Evolució Suburbana
Façana ample >10m
Habitatge passant 

Entrant a l’esquerra s’hi troba l’equip 
elèctric, al costat de les bústies. A 
la banda dreta s’hi troba l’equip de 
bombes d’aigua i contadors. El fons 
s’utilitza com a emmagatzematge de 
dues bicicletes, una porta i un armari 
de 180cm. 

S’accedeix per un espai de 
330x260cm pujant el primer tram 
d’escala de 140cm que posteriorment 
es redueix a 125cm fins arribar al 
primer replà de 90 cm que dóna accés 
a dos habitatges.



Aquest espai s’hi troben tombones, 
taules cadires, estanteries, vegetació, 
coixins, matalassos, barbacoa, palets 
de fusta i un carro de la compra. 

Està dotat de serveis d’aigua 
connectat a una mànega, de punts 
d’il·luminació exterior i de la presa de 
corrent elèctric. 

També comparteixen aquest 
espai, els sistemes de ventilació 
i telecomunicacions en format 
d’antenes i unitats exteriors de l’equip 
d’aire condicionat i d’extracció de 
fums. 

Tot el sòl es troba en una pendent del 
6% en direcció a l’interior de l’illa.

LA COBERTA
Evolució Suburbana
Façana ample >10m
Habitatge passant 



Un punt de llum defineix cada un dels 
espais. Un per la porta d’accés, un pel 
vestíbul, un per el replà d’accés als 
habitatges. Les escales no tenen la 
seva il·luminació.

Gràcies a l’àmbit generós de la porta 
s’aconsegueix l’ il·luminació natural en 
el vestíbul. Aquesta llum parcialment 
també arriba des del lluernari de 
coberta, il·luminant les plantes 
inferiors per l’ull de l’escala.

Una banda groga defineix un sòcol 
en tot el recorregut de l’escala, 
probablement la banda més bruta i 
pintada més d’un cop. El paviment 
canvia al llarg del recorregut així com 
ho fa la barana.

SECCIÓ LONGITUDINAL
Evolució Suburbana
Façana ample >10m
Habitatge passant 



CONCLUSIÓ DEL CAS D’ESTUDI
Evolució Suburbana
Façana ample >10m
Habitatge passant 

És un edifici fruit de l’evolució d’una antiga casa 
suburbana de Pb+4. La forma tipologica actual és 
similar al de la Renda obrera de façana ample del 
1860.

Es caracteritza per tenir un vestíbul on  hi tenen 
cabuda diferents usos. Per una banda la circulació 
funcional i, per altra, l’espai per l’enmagatzematge 
generat de forma espontànea en la fomalització de 
l’escala. 

Aquesta escala disminueix la seva amplada en el 
recorregut ascendent fins la coberta, però aquesta 
reducció queda compensada per l’entrada de llum 
a través de la coberta del lluernari arribant a varies 
plantes inferiors. És cert que, tot i l’existència d’una 
porta d’accés vidriada i d’una obertura il·luminant el  
nucli, es creen espais mancats de llum. 

L’estat de conservació és acceptable. Existeixen 
humitats per capil·laritat i filtracions, que amb el 
pas del temps ha provocat el desprendiment de 
parts de la pintura, però no s’observen lesions 
greus. El manteniment mínim dels espais comuns 
ha ajudat a no agreujar aquestes patologies. 

Destacar l’existència de comunitat en aquesta 
finca. Al vestíbul s’hi troben bústies en bon estat, 
un dispensador hidrogèlic a l’accés, una planta, 
quatre bicis ocupant l’espai d’enmagatzematge 
eventual, complementat amb uns espais al llarg 
del recorregut de l’escala nets. Finalment la 
coberta confirma aquesta apropiació amb mobiliari 
i vegetació. Possiblement l’accés a la connexió 
de llum i aigua, així com la il·luminació instal·lada 
propicien  l’ús d’aquest espai. 



RENDA OBRERA <5m



LA PORTA D’ACCÉS
Renda Obera
Façana estreta >5m
Habitatge passant 

Una porta metàl·lica de barrots i sense 
vidre introdueix aquests habitatges. A 
l’àmbit de la porta es cobreix amb un 
plàstic transparent per reduir l’entrada 
del fred. Tota la banda del quarteró 
superior es troba obert, on només es 
regula la seguretat d’intrusió. 
Una peça de marbre serveix de 
límit entre l’exterior i l’interior amb 
una desnivell pràcticament nul de 2 
mil·límetres.
Destacar la placa disuasoria d’una 
empresa de seguretat de la llar.



EL VESTÍBUL
Renda Obera
Façana estreta >5m
Habitatge passant 

La porta d’accés ocupa pràcticament 
la totalitat de l’ample del vestíbul, 
1.40m. A l’entrar a l’esquerra dos 
portes composen la paret. Una 
primera, mig oberta amb equip 
d’instal·lacions, i la segona protegida 
front a la intrusió a través d’una reixa 
de ballesta plegable. L’existència de 
un local comercial situat a la banda 
d’aquest pany pot indicar una relació 
entre aquestes dues peces, local 
comercial i vestíbul en un primer 
moment. Ara, aquesta relació és 
inexistent. 

6 bústies es situen a continuació 
només 3 d’aquestes es troben 
tancades. Algunes d’elles no tenen 
porta. Algunes cartes es troben a 
sobre de les bústies.
Un passamà de fusta actúa d’element 
de suport a l’accés a la primera planta.

Pujant el primer tram d’escala un 
extintor ocupa el primer replà abans 
d’arribar al primera planta. Una 
finestra coberta amb barrots, sense 
vidre i amb un tancament plàstic 
acompanya l’últim tram d’accés als 
primers habitatges.



LA COBERTA
Renda Obera
Façana estreta >5m
Habitatge passant 

Abans d’arribar a la porta d’accés a 
coberta, una petita obertura des de 
l’interior de l’escala s’utilitza com a 
escombraries eventual. A dins s’hi 
troben llaunes, ampolles d’aigua i un 
gerro trencat.

Aquesta terrassa té una funció 
residual. S’utilitza per l’ubicació 
d’equips de telecomunicacions, 
emmagatzematge de fragments de 
panells, i tèxtils. Un gran volum de 
terra es situa aprop de la cara de la 
façana de carrer.



SECCIÓ LONGITUDINAL
Renda Obera
Façana estreta >5m
Habitatge passant 

La porta d’accés agafa tot l’àmbit 
il·luminant el vestíbul. Conjuntament, 
un lluernari situat a la coberta 
condueix la llum a les plantes inferiors 
per l’escala. 
Un ritme constant de punts de llum 
artificial en forma de pantalles donen 
llum en tot el recorregut. És visible 
que aquests elements s’han incorporat 
de forma posterior. Aquests no 
estan coberts per la pintura groga a 
diferència de les altres instal·lacions. 

La barana de fosa es present a tot el 
recorregut. Un embellidor de fusta per 
passamà acompanya el primer tram 
fins el primer pis.  
La pintura deixa veure l’acabat 
anterior, les humitats per filtracions en 
el lluernari i per capil·laritat, així com 
reparacions de cops.



CONCLUSIÓ DEL CAS D’ESTUDI
Renda obrera
Façana estreta >5m
Habitatge passant

És una edificació de Renda Obrera de façana 
estreta passant, fruit d’una casa anterior, 
segurament suburbana, actualment  de PB+4.

S’accedeix per una porta envellida que 
practicament ocupa l’ample del vestíbul. Un espai 
d’accés sense control tèrmic per la falta d’un 
tancament a la porta dóna indicis d’una falta de 
manteniment del espai comú. 

Entrant, el vestíbul té els elements mínims. Una 
bona il·luminació artífical només accentua les 
mancances: unes bústies trencades abans d’arribar 
al primer replà i una finestra sense vidres on de 
forma informal s’ha buscat un cert control tèrmic i 
visual a través d’elements plàstics. 

Per altra banda, es detecten filtraccions per 
coberta, taques d’humitats, causant la caiguda de 
pintura en varies parts però les lesions són lleus. 

L’ús en la coberta de caire purament funcional i de 
servei, amb elements de rebuig i zones amb terra 
confirmen la falta d’implicació d’aquesta comunitat 
de veïns de quatre habitatges a l’espai comú.



RENDA BURGESA >10m



LA PORTA D’ACCÉS
Renda Burgesa
Façana ample >10m
Habitatge passant 

Un desnivell de 10cm separa l’interior 
de l’exterior i 15cm de la calçada. 
La porta d’accés agafa tota la 
dimensió del vestíbul, amb vidres 
translúcids amb malla metàl·lica 
intercalada i no existeix relació visual 
amb l’exterior. 
El quarteró superior a l’esquerra es 
destina a la ventilació permanent. Amb 
la simetria i l’ornamentació la porta 
agafa un caràcter burgés.



Entrant les bústies es troben a la 
dreta. Es genera un àmbit emmarcat 
per una cornisa ornamentada amb 
flors i separat per un desnivell de 
18cm al segon espai. 

Dos bicis ens presenten el segon 
espai, amb una escala que s’obra 
cap al vestíbul invitant a entrar. A 
l’esquera es troba el primer habitatge 
i al pujar dos graons trobem un espai 
d’emmagatzematge o instal·lacions. 

Hi ha una bossa que despenja lligada 
amb una corda de l’ull de l’escala 
que fan servir de  muntacàrregues 
eventual.

EL VESTÍBUL
Renda Burgesa
Façana ample >10m
Habitatge passant 

El Vestíbul
Renda Burgesa
Profunditat <10m
Habitatge passant 

Entrant les bústies es troben a la dreta. 
Es genera un àmbit emmarcat per 
una cornisa ornamentada amb flors 
i separat per un desnivell de 18cm al 
segon espai. 

Dos bicis ens presenten el segon 
espai, amb una escala que s’obra cap 
al vestíbul invitant a entrar. A l’esquera 
es troba el primer habitatge i dos 
graons uns espai d’emmagatzematge o 
instal·lacions. 

Una corda amb un cap lligat a una 
bossa despenja de l’ull de l’escala, un 
muntacàrregues eventual.



LA COBERTA
Renda Burgesa
Façana ample >10m
Habitatge passant 

Coberta habitada i amb ús. Diverses 
plantes es situen al voltant dels límits 
de la coberta. Dues barbacoes, palets 
de fusta, una taula, diversos bancs 
fets amb estanteries, un sac de terra.
Els patis interiors es rematen amb una 
barana de ferro que aconsegueix fer 
entrar més llum en aquests espais. 

Finalment, una part de la coberta s’hi 
troba un habitatge, limitant una part 
d’aquesta amb un paviment diferent i 
definint un límit. Una caldera d’aigua 
es troba protegida sota un tendall. 
Roba estesa, cadires, taules. En 
aquest espai acotat s’hi troba una 
presa de corrent elèctric i un punt 
d’aigua.
 



SECCIÓ LONGITUDINAL
Renda Burgesa
Façana ample >10m
Habitatge passant 

Ens trobem amb un nucli de circulació 
ampli, ornamentat i treballat on cada 
espai es troba composat. Un vestíbul 
emmarcat, un inici d’escala que s’obra 
als primers graons invitant a entrar. 
En tot el recorregut ascendent, la 
llum natural provinent del pati filtrada 
per vitralls t’acompanya. Així com, 
una barana de fosa on cada un dels 
barrots té una  elaboració en motlle. 

El pas del temps i sense el degut 
manteniment ha deixat una 
il·luminació artificial insuficient, la 
caiguda de pintura, cops a les parets i 
peces del paviment trencades.



CONCLUSIÓ DEL CAS D’ESTUDI
Renda Burgesa
Façana ample >10m
Habitatge passant 

El cas d’estudi és de renda burgesa tipus eixample, 
de façana ample, de més tard del 1860 construida 
de nova planta sobre una parcel·la per a la Renda 
Burgesa de Pb+5.

La dimensió de cada un dels espais així com 
l’ornament expliquen una voluntat de l’executor 
de l’obra de dignificar l’espai i de dotar-lo de valor 
espaial. La forma tipologica considera cada un 
dels espais i pretén dimensionar-los aportant-ne 
qualitat. El pati de ventilació esponja l’edificació 
aportant aire i llum. 

Aquestes qualitats amb el transcurs del temps han 
anat quedant ocultes per la falta de manteniment i 
actualització. Virtuds que amb l’aparició d’humitat, 
filtracions, la caiguda de pintura, els cops deixen 
entreveure les capes anteriors. L’existència de 
peces de paviment trencades, una il·luminació 
artificial insuficient han definit un caràcter de 
deteriorat de l’edificació. Gràcies a una bona 
execucció inicial de l’edifici no presenta patologies 
greus.

Destacar l’apropiació de l’espai. Són varis els 
elements que justifiquen una comunitat de veïns 
existent: una porta d’accés en bon estat, bústies 
tancades, bicis a l’espai en planta baixa de l’ull de 
l’escala, així com un carro de la compra. Un dels 
veïns, per la mancança d’ascensor, ha elaborat 
un montacàrregues eventual que despenja del 
forat de l’escala. A coberta trobem taules, cadires, 
barbacoes, estesa de roba. En aquest cas sense 
connexions a llum i aigua.



EVOLUCIÓ SUBURBANA <5m



LA PORTA D’ACCÉS
Evolució Suburbana
Façana estreta >5m
Habitatge no passant 

Una porta d’accés de 85cm. Un 
sac de brossa es troba a l’entrada. 
El cablejat del bloc es troba caigut. 
Entrant de forma informal dos 
quarterons superior que no es troben 
relacionats amb el vestíbul. 

El vestíbul es troba a una cota inferior 
de 8 cm. Possiblement el carrer es va 
repavimentar a posteriori aixecant el 
nivell existent.
Barrots amb llum lliure de 10cm 
separen l’interior de l’exterior. 
Sense vidre, una malla de galliner 
de 1.5x1.5 protegeix que les aus no 
entrin a l’interior.



El vestíbul es troba a una cota inferior 
de 8cm. Totalment ventilat amb la 
porta exterior tancada amb barrots i 
una malla de galliner. 
Entrant a l’esquerra 10 bústies. A sota 
d’aquestes hi ha ampolles buides 
d’aigua de 1 i 5l, papers publicitaris, 
mocadors, peles de plàtan, bosses 
d’escombraries. Parets amb graffitis.

Un fals sostre informal de PVC 
queda enrassat amb la porta d’accés 
deixant una altura lliure de 210cm. 
Una barana de ferro a banda i banda 
condueixen al primer replà. 
No existeix cap relació amb el pati, 
una porta de fusta ho separa sense 
pom.

EL VESTÍBUL
Evolució Suburbana
Façana estreta >5m
Habitatge no passant 



LA COBERTA
Evolució Suburbana
Façana estreta >5m
Habitatge no passant 

Una coberta utilitzada com espai de 
serveis, equips de clima, antenes, uns 
testos buits composen l’espai.
La superfície de la coberta queda 
reduïda. De forma informal la part 
posterior s’ha cobert generant un 
espai d’aixopluc i possiblement un 
habitatge eventual autoconstruït.  



SECCIÓ LONGITUDINAL
Evolució Suburbana
Façana estreta >5m
Habitatge no passant 

En el reduït vestíbul de 1.6m d’ample 
una única llum encastada al fals 
sostre il·lumina l’espai. Sense lluernari 
a la coberta de forma natural entra pel 
pati una llum insuficient per donar llum 
a l’escala. 
Una barra fosforescent ocupa cada un 
dels replans d’accés als habitatges. 
Graffitis, peces trencades, bústies 
obertes, escombraries que ocupen el 
vestíbul confirmen el no manteniment 
ni cura de l’espai. 
Destacar que, tot i tenir la porta 
d’accés totalment ventilada per 
l’absència de vidre en tota la 
superfície i, acompanyat per unes 
finestres que no ocupen la totalitat de 
l’obertura cap al pati, no és suficient 
per eliminar l’olor dels elements de 
l’espai. 



CONCLUSIÓ DEL CAS D’ESTUDI
Evolució Suburbana
Façana estreta >5m
Habitatge no passant 

Aquest cas d’estudi és de Renda Obrera de façana 
estreta no passant, construïda de nova planta 
sobre una parcel·la de casa suburbana.

És una tipologia amb pati de ventilació connectat a 
l’espai comunitari on la relació entre les dues peces 
queda desdibuixada. Una obertura reduïda amb 
vidre translúcid per cada planta aporta llum des del 
pati. En la planta inferior una porta connecta amb el 
pati, aquesta no genera cap relació amb ell. 

Un fals sostre de PVC al vestíbul genera un baix 
sostre, probablement per ocultar les instal·lacions. 
Com a conseqüència, el quarteró superior amb 
funció de ventilació i que hauria de generar més 
llum ha quedat ocultat dins del fals sostre.

És un clar exemple de desvinculació total de 
l’espai comunitari per part dels usuaris d’aquesta 
finca. Una porta tancada amb malla de galliner, 
escombraries a fora i dins el vestíbul, s’ha 
graffitat les parets, les portes de les bústies estan 
trencades o amb cops. Peces trencades, fusteries 
deteriorades sense estanquitat. I finalment, una 
coberta que per una banda només té ús de servei i, 
per l’altra, ha quedat habitada de forma informal.



RENDA OBRERA >10m



LA PORTA D’ACCÉS
Renda obrera
Façana ample >10m
Habitatge no passant 

Aquesta porta dóna accés a 24 
habitatges en 4 plantes a través d’un 
replà de 80x90cm abans de començar 
a pujar el primer tram d’escala. 
L’àmbit de la porta ocupa la totalitat de 
l’obertura, dividida en dues parts. 
Per una banda, la definició de la porta 
amb vidre glaçat no permeten la visió 
entre l’exterior i l’interior. Per altra, 
un quarteró vidriat abatible superior 
obert permet la ventilació. Tota la seva 
superfície s’hi troben barrots protegint 
contra la intrusió.
A  la banda inferior s’hi situa un panell 
metàl·lic amb la finalitat de protegir la 
porta de cops i amb la possibilitat d’un 
futur de canviar aquesta peça sense 
tenir que canviar la totalitat de porta. 



EL VESTÍBUL
Renda obrera
Façana ample >10m
Habitatge no passant 

Difícilment es pot generar un vestíbul 
més petit que aquest. Amb una 
superfície de 0.72m2 on la porta 
i el quarteró superior ocupen la 
totalitat del recorregut escombrat per 
l’obertura. 
Un passamà de ferro encastat a la 
pared facilita l’ascens al primer replà 
on s’hi troben les bústies. 
Aquest pot ser el motiu pel qual més 
d’un carta (sobre) es troba al terra del 
vestíbul.
Seguint, quatre graons més et 
condueixen al primer replà d’accés a 
l’habitatge de la mateixa dimensió que 
el vestíbul. 



LA COBERTA
Renda obrera
Façana ample >10m
Habitatge no passant 

En aquesta coberta es pot entendre la 
morfologia de l’edificació i quina és la 
relació entre les peces. 
Des del nucli de circulació situat 
a la cara de la façana del carrer 
dóna accés a quatre habitatge per 
planta. Un passadís connecta als 
dos habitatges del segon volum a 
través d’un pont en l’espai de pati de 
ventilació. 
En la coberta la forma de l’edificació 
segrega dos superfícies amb ús de 
serveis on s’exposen els equips de 
telecomunicacions, extracció de fums i 
aire condicionat. 



SECCIÓ LONGITUDINAL
Renda obrera
Façana ample >10m
Habitatge no passant 

La porta d’accés ocupa la totalitat 
de l’obertura del vestíbul buscant 
la màxima superfície vidriada per 
l’entrada de llum. 
L’ascens està marcat per un punt 
de llum artificial definint cada un 
dels espais, vestíbul, porta d’accés 
a habitatge, passadís, fins arribar 
al replà de coberta on s’hi troba un 
lluernari. El  passadís que dóna accés 
al segon volum es troba il·luminat i 
ventilat pel pati de ventilació. L’escala 
té trams que queden a penombra 
com també ho fan parts del passadís. 
Els llargs recorreguts no ajuden a les 
relacions visuals i connexions.
Humitats, graffitis, parets malmeses 
per cops caracteritzen l’espai. 



CONCLUSIÓ DEL CAS D’ESTUDI
Renda Obrera
Façana ample >10m
Habitatge no passant 

És un cas especial de Renda Obrera de façana 
ample, construïda de nova planta sobre una 
parcel·la amb finalitat obrera. 

Un vestíbul de mínima expressió presenta la finca. 
La porta ocupa l’espai mínim per l’obertura iniciant 
l’ascens d’escala tot seguit. Les bústies al no 
tenir cabuda en aquest espai reduït es col·loquen 
al primer replà eliminant l’opció accessible per 
l’enviament de cartes. 

Ens trobem amb un recorregut d’accés a la vivenda 
llarg i poc lineal amb punts amb manca de llum. 
L’existència d’un pati de ventilació acompanyat 
del lluernari sobre l’escala i una porta d’accés 
en bon estat vidriada busquen donar les millors 
prestacions de l’espai existent.

En aquesta finca existeixen patologies actualment 
lleus que poden derivar a problemes major si 
no es fa l’actuació corresponent. Es visiblitzen 
esquerdes, elements estructurals de fusta que han 
perdut part de la seva resistència per contacte 
amb l’aigua de les instal·lacions sanitàries, 
humitats per capil·laritat i filtracions, peces del 
paviment trencades, així com un alta quantitat de 
cablejat elèctric col·locat de forma informal sense 
planificació al pati de ventilació que podria derivar a 
un perill d’incendi. 

L’apropiació de l’espai és mínima, graffitis a la paret 
del vestíbul, una porta trencada de coberta, una 
coberta amplia però sense cap ús més enllà del pur 
funcional de serveis. El pati de ventilació és utilitzat 
com a espai per estendre la roba. La barana de 
fosa actua com estenedor donant color en aquest 
espai amb la roba estesa en el pati.



ATLAS RESUM
A continuació, en forma de conclusió gràfica, es presenten les vint 
axonometries en una mateixa pàgina a escala (1.250) en format sintètic. Es 
classifiquen en els 4 espais: porta d’accés, vestíbul, nucli circulació i coberta. 



ATLAS RESUM 
Per altra banda, també com a conclusió gràfica es presenten les cinc seccions 
texturitzades en una mateixa pàgina a escala (1.250) en format sintètic. 



CONCLUSIONS

Una vegada definides i descrites les finques objecte d’estudi, a nivell 
morfològic, de les qualitats ambientals i materials i l’apropiació de l’espai, 
l´últim capítol pretén arribar a les conclusions i reflexions que es deriven de la 
investigació. En resum, es pot veure clarament uns patrons que es repeteixen 
en la majoria dels casos residencials del Raval. 

La modificació en els usos habitacionals ha deixat uns habitatges amb 
mancances per assolir la qualitat digna de vida: deficiència de ventilació 
als espais interiors, falta d’il·luminació natural i artificial, males condicions 
i serveis mínims de les instal·lacions, l’absència d’ascensor per accedir 
a plantes altes així com, la impossibilitat d’estacionament. Sumat a la 
prolongada falta de manteniment que asseguri la seguretat de l’edifici ha 
derivat a una inevitable degradació de l’edificació. En els casos estudiats 
apareixen en freqüència símptomes de ruïna: esquerdes, pèrdua de 
resistència en els elements estructurals, goteres, humitats per capil·laritat i 
filtracions, erosió de la façana, caiguda d’elements decoratius o aixecament 
de paviments.

El manteniment i la cura de l’espai és un element clau per bon estat de 
l’edifici. Són varis els factors que propicien la carència d’atenció per part dels 
propietaris, que per temes especulatius, falta de recursos o desinterès han 
resultat en la no actualització de les seves propietats. De forma simplificada, 
algunes d’aquestes finques es troben amb règim vertical de propietat amb un 
únic propietari, derivant a un arrendament de la propietat amb l’objectiu de 
treure benefici. Degut a un baix alquiler, els propietaris no reben suficients 
ingressos per invertir-los en millora. Altres situacions amb règim horitzontal 
amb moltes propietaris implica posar-se d’acord abans de promoure una 
millora. Al tenir pocs recursos comporta la inacció derivant a una degradació 
que s’agreuja en el temps. 

Destacar també el perill de la rehabilitació per entitats privades. Al rehabilitar 
la vivendes i posar lliure el valor del lloguer, les persones que poden accedir 
als preus més alts no són els habituals del barri. Les persones de major edat,  
joves estudiants o de baixos ingressos queden exclosos. Sense el degut 
control de l’habitatge en forma de vivenda de protecció oficial per exemple, 
el resultat d’aquestes actuacions deriven a una gentrificació, eliminant la 
diversitat existent. 

Aquests són alguns dels factors que lligats als condicionants socials, 
econòmics i polítics expliquen alguns dels motius de l’estat que es troben 
aquestes finques al Raval.



Després d’aquest primer context i d’una primera aproximació en els casos, 
a continuació s’entra en detall en alguns punts detectats a l’estudi, així com 
algunes recomanacions.

Morfològiques

Destacar que a excepció del cas d’estudi de renda burgesa, l’introducció de 
l’ascensor no és possible sense una reforma major. Ens trobem amb finques 
on l’ull de l’escala comuna és insuficient per enquibir un ascensor. L’escala 
no disposa de replà en molts casos o el pati on ventila l’escala no té dimensió 
mínima per a poder col·locar un ascensor sense perjudicar les finestres de les 
diferents estances de la finca que hi ventilen. La forma tipològica fa inviable 
comunicar aquest nucli de serveis pel pati amb els replans dels accessos de 
les vivendes i, alhora amb el vestíbul. Per altra banda, es valora l’existència 
de passamans i baranes en tots els casos per facilitar la circulació pel nucli de 
veïns com element de suport. 

Qualitats ambientals i materials 

Els cinc casos estudiats tenen sistemes de ventilació natural a través de la 
porta d’accés. Alguns de forma permanent a través la superfície de l’obertura 
sense vidre, altres a través de quarterons abatibles independents. En la 
majoria d’aquests es detecta una falta de renovació d’aire.  La mancança 
de relació d’obertures per la ventilació en relació el volum d’aire a renovar 
així com la inexistència de ventilació creuada no ajuden. L’ús indegut de 
l’espai a través d’elements de rebuig als vestíbuls només intensifica aquestes 
mancances. Per altra banda, ens trobem amb una il·luminació insuficient 
predominat en tots els espais. L’extensió de les obertures de la porta d’accés 
amb els patis de llum porten una llum limitada que conjuntament amb la 
il·luminació artificial no arriben a un mínims lumínics.

La introducció de llum artificial al llarg del recorregut, conjuntament amb la 
incorporació a coberta d’un sistema d’obertura en relació a l’estació, generaria 
una dinàmica positiva que incentivaria la ventilació creuada vestíbul-coberta. 
A més a més, si hi hagués uns materials d’acabat també afavoririen el 
recorregut de la llum, i millorarien les condicions lumíniques i ventilació. 
Queda palès que el nucli de circulació té una funció estructural i vertebradora 
en les edificacions residencial. Actua com espai intercanviador a través 
de donar accés a les viviendes. Alhora, l’espai buit existent permet ser un 
element climatitzador i aporta llum i condicions climàtiques positives a través 
de l’ús adequat. 

Apropiació de l’espai

Com s’ha esmentat, els matisos de l’estat de conservació de les finques 
va lligat al treball de manteniment que s’hagin realitzat o no per part dels 
propietaris i veïns.
La implicació de la comunitat en la cura de l’espai comunitari té una 
repercussió directe a la qualitat d’aquest lloc. Testos amb plantes, el bon 
estat de les bústies, bicis emmagatzemades al vestíbul o una coberta amb 
vida  comunitària amb més vegetació, mobiliari col·lectiu demostren una 
convivència sana. Per altra banda, la desvinculació genera un cercle de 
dinàmiques negatives acceleren la percepció deteriorada de l’espai amb  
escombraries, peces trencades, graffits, una coberta oculta i/o inaccessible. 

Es per això que s’ha de formar les comunitats residencials en hàbits d’ús 
saludable, de conservació i manteniment de l’espai. 

Per acabar, voldria reflexionar sobre els balcons, uns espais que de forma 
esporàdica els veïns han fet els seus projectes. És el cas d’aquesta il·lustració 
presentada a l’inici de les conclusions: 14 testos amb plantes composen i 
s’estenen a l’exterior. L’estenedor de roba es col·loca a l’exterior. Una repisa 
de fusta es situa en el dintell de la finestra  generant una estanteria. Són 
varis els elements d’apropiació i cura. En aquest reduït balcó de 240x50cm 
relacionat amb una obertura de 250x140cm s’estén l’habitatge. I queda una 
alçada lliure sota el prestatge de 190cm. Varis elements s’estenen fins a 80cm  
fora el balcó marcat per la distància on arriba el braç. 

Aquest espais que fan de frontera entre l’interior privat i exterior públic demostren 
la capacitat d’apropiació que tenen els veïns. No només l’ocupen fins l’últim metre 
quadrat sinó que a més demostren la capacitat d’autoconstrucció i capacitat de 
trobar solucions de millora en l’espai que habiten. És per això que, per què no 
implicar els veins perquè s’apropiin dels espais comuns infravalorats?.



Cases-fàbriques del Raval,
Patrimonial protegit edificades XVII-XIX

Espais autogestionats,
Solars apropiats per la comunitat veinal

Teixit productiu,
Tallers formatius i productiusde barri.

Tallers de producció
Carlos Ramón, Fusteria.
J. Fernandez, carpinteria ebanisteria.
Pérez Ares, fusteria.
Alumicat, Cristalleria fusteria d'alumini.
Cristaleria Abat, Carpinteria
Metalistaria, Alumini i acer inoxidable.
Muchafibra, Taller de costura
Lantoki, Taller de costura i botiga
Angela Colls, especialitzats ceràmica.
Studio Kanay, taller de ceràmica.
Vidalglass, taller de vidre.
Carpinteria Emilio Campos
Wapadekarton, taller reciclatge mobles.
Can Fanga Artesanía ceràmica
Associació ceramistes Catalunya
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Peu de la Creu, 21
Ceràmica, Àngela Colls

Doctor Dou, 15
Costura, Lantoki

Valldonzella, 51
Fusteria, Carlos Ramon

Nou de Dulce,1 
Fusteria, J. Fernandez

Cera 13
Vidre, VidalGlass

B2.3

(ANNEX I) VISIBILITZAR EL TEIXIT PRODUCTIU 

Aquest apartat, de la mateixa manera que el cos principal presentat, té 
vocació d’ensenyar de forma objectiva la realitat d’una història de cases 
fàbriques on la vida quotidiana i el treball convivien al Raval. Trobem una serie 
d’espais autogestionats i apropiats pels veins amb activitats per dinamitzar el 
barri. I finalment locals de formació i producció amb un impacte local.

En específic s’ha realitzat:
Recopilació i mapificació dels tallers productius i de formació local existents 
vinculats al teixit residencial al barri del Raval. Detectant els tallers de 
ceràmica, costura, fusteria i vidre. 
Recull fotogràfic de les portes d’accés dels diferents tallers productius del 
Raval amb l’objectiu de ensenyar aquest comerç de proximitat.
Detecció i mapificació del patrimoni protegit edificat del XVII-XIX de cases-
fàbriques del Raval.
Mapificació de solars apropiats i autogestionats per les comunitats veinal.
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