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 Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
Descripció del projecte. S’han de destacar les innovacions i aportacions a l’avanç del coneixement que 
incorpora el projecte. Es poden incorporar memòries, plànols, fotografies, esbossos, etc. També 
l’adreça web si s’ha penjat més informació sobre el projecte a la web. 
 
ANTECEDENTS 
 
La ajustada relació entre l'edificabilitat i el perímetre regulador ( alçada reguladora , PB + 4, i 
profunditat edificable de 15metros ) predetermina la volumetria de l'edifici. El planejament urbanístic 
condiciona la lectura urbana del lloc, el sistema d'agregació : dos habitatges per replà ( amb possibilitat 
de variacions en les testeres ) i la materialitat de l'edifici : obra vista. 
 
CRITERIS URBANS 
 
L’edifici consta de cinc unitats d’agregació, de les quals quatre tenen dos habitatges passants per replà i 
una, a l’extrem, tres habitatges per planta, una passant i dues en cantonada. En total 55 habitatges, 11 
per planta i 59 places d’aparcament disposades en una sola planta sota rasant.  
El canvi de sistema d’agregació en un extrem respon, per un costat, a un criteri d’orientació, de tal 
manera que l’edifici gira les tipologies d’una cantonada per orientar les sales a sud i, per l’altre, a un 
criteri urbà, ja que construeix façana alineant-se al carrer Sant Adrià, un dels eixos vertebradors del 
barri, aprofitant així la situació de límit del bloc I1 del conjunt del Bon Pastor.  
 
TIPOLOGIA 
 
ORIENTACIÓ I VISTES 
L’habitatge passant orienta la zona de dia a les vistes del Besós i al parc adjacent previst, mentre les habitacions 
s’orienten al carrer de caràcter més domèstic que pertany a la nova ordenació del Bon Pastor. D’altra banda i com ja 
s’ha fet esment, les sales queden orientades a est on la radiació solar és major. 
A l’altre costat del nou carrer un edifici de PB+6 projecta ombra sobre l’edifici I1 de Pb+4, protegint de radiació solar 
horitzontal de orientació oest. En el còmput anual d’hores d’assoleig, la façana est supera la oest segons el programa 
SUNHOURS amb el que s’ha modelat l’entorn i s’han fet els assaigs de radiació solar.  
 
PATI 
Un pati al mig de la planta millora la ventilació creuada augmentant el tir d’aire, millora la il·luminació en la zona 
central, donant qualitat a les circulacions de l’habitatge, alhora que crea una zona per estendre la roba, alliberant les 
façanes principals d’aquesta funció.  
 
DOBLE CIRCULACIÓ 
La tipologia minimitza passadissos i circulacions en condensar els espais servidors ( nucli vertical, lavabos i cuines ) a 
les mitgeres grecades entre habitatges. La disposició del nucli de bany en el centre de la planta permet articular al seu 
voltant les circulacions, que no sols permeten una visió amplificada de la casa traçant circuits infinits, sinó que permet 
camins alternatius. La peça central exempta genera permeabilitat en l’habitatge, tant per l’aire de la ventilació creuada 
com en la mirada, de manera que la zona de nit i de dia estan més interrelacionades amb llargues visuals que 
travessen la casa de façana a façana.  
La doble circulació no crea simples passadissos, sinó que aquests espais s’equipen amb programa, de manera que, 
enfrontat al pati, un armari conté rentadora, caldera, escombrer i espai d’emmagatzematge.  
Els bucles de dobles circulacions no sols s’articulen al voltant del bany, també a través de les habitacions. Una 
terrassa passant que comparteixen les 3 habitacions allarga el recorregut (passeig) per la casa, minimitzant els espais 
estancs.  
  
TERRASSES 
Cada habitatge disposa de dos espais intermitjos, un per a cada orientació, que s’endarrereixen respecte el pla de 
façana per oferir un espai exterior protegit i amb dimensió suficient per a ésser habitat, amb protecció solar mitjançant 
persiana de lames orientables que qualifica i controla la il·luminació de l’habitatge.  
Les terrasses concentren les obertures d’habitacions i sales, canviant l’escala de buits de la façana. 
El sistema de balcons metàl·lics ofereix una estructura de suport capaç d’incorporar xarxes metàl·liques que 
possibiliten  el creixement de vegetació enfiladissa que actua com a filtre solar, a més de tendals tèxtils i ràfecs. 
La terrassa de la façana al parc diagonalitza la relació entre la sala i el menjador en una tríada d'espais que 
s'interrelacionen entre si. La posició relativa de l'espai que funciona com a menjador dota aquesta peça de certa 
ambigüitat que permet altres usos. 
 
 
 
MATERIALITAT: GELOSIES I VENTILACIÓ NATURAL DE L’APARCAMENT 
L’ús de obra vista com a materialitat determinada pel planejament, suposa una oportunitat per a introduir gelosies que 
permeten texturitzar el sòcol de l’edifici i ventilar de manera natural l’aparcament. En planta baixa, una càmera 
desdobla el mur de tancament dels patis i la façana de les habitacions, on s’alterna amb una terrassa que permet no 
només la ventilació de l’aparcament, sinó generar una distancia d’intimitat a mode de filtre, entre el carrer i la casa. 
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Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dades sobre el concurs 
 

Nom del concurs / Objecte 
 
Concurs d’habitatges de la 4ª fase de la remodelació del barri del Bon Pastor, edifici I1 
 

Organisme que convoca el concurs 
 
Patronat Municipal de l’Habitatge 
 

Caràcter del concurs 

 
 
D’avantprojectes 
 

Tipus de procediment 

 
 
Restringit (per invitació) 
 

Composició del jurat 
 
Nacional 
 

Naturalesa del jurat 
 
Intern a l’organisme convocant 

Crida 
 
Nacional 
 

Resultat del concurs 

 
 
Guanyador / 1er Premi 
 

Data de resolució del concurs 
 
15 Setembre 2015 
 

 
 
Dades sobre el projecte 
 

Nom del projecte presentat / Lema 
 
Lema: Loop 
 

Autor/Autors UPC 
 
Marta Peris Eugenio 
 

Altres autors 
 
UTE Marta Peris, José Toral, L3J tècnics associats SLP 
 

 


