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ANNA BARTROLÍ MONTLLÓ

Data de naixement:
28 de juny del 1992

Lloc de naixement: 
Sabadell, Barcelona - Catalunya

Web personal: 
annabartroli.esabadell.com

Contacte: 
annabartrolim@gmail.com 

Aquest portfolio neix a la recta 
final de la meva formació, com a 
pretext per a fer un recull de totes 
les experiències, majoritàriament 
acadèmiques que he tingut al llarg 
d’aquests últims 6 anys de formació.

Si bé és cert que la universitat m’ha 
format àmpliament en el món de 
l’arquitectura, considero que els 
estudis m’han permès créixer a nivell 
personal, enfortint aquelles habilitats 
que havia començat a desenvolupar 
des de la primària: lideratge, treball 
en equip, capacitat d’improvisació, 
sistematització d’un problema i per 
sobre tot de tot, el valor, la valentia i 
la motivació davant d’un nou repte.

Per mi l’arquitectura és la balança 
que equilibra tres grans factors: 
empatia, art i tècnica. Segurament 
el meu perfil es decanta per aquest 
últim, però crec que la màgia 
d’aquesta professió és ser sempre 
capaç de conjugar-los i poder-hi 
donar resposta.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

FORMACIÓ

HABILITATS

CURSOS NO REGLATS

AFICIONS

Pràctiques al despatx d’arquitectura de Bernat Carrau Lloveras a Vilassar de Mar.

Classes de repàs

Grau en Estudis d’Arquitectura 
ETSAV - Universitat Politècnica de Catalunya, Sant Cugat del Vallès.

Idiomes 
Català i Castellà (Llengües maternes - Bilingüe)
Anglès avançat - Toefl 92/120

Cursos d’informàtica
Curs AUTOCAD (Autodesk) a l’ESEC – Sabadell (Juliol 2013)
Curs INDESING (Adobe) a l’ ETSAV a través del CCLaia (Juny 2012)
Curs ILLUSTRATOR (Adobe) a l’ETSAV a través del CCLaia (Juny2012)
Curs de PUBLISHER (Microsoft) a l’ESEC – Sabadell (Juliol 2010)

Cant coral, lectura, excursionisme, puzles

Informàtica
Ofimàtica:  Microsoft Office – Word/Excel/Power Point/Publisher
Programes de disseny:  Microstation (2D,3D), Autocad (2D), Adobe Photoshop, 
InDesing, Illustrator

Octubre 2014 – present 

Períodes variables des del 2010

Setembre 2010 – present 

- Realització de la part gràfica dels projectes amb eines informàtiques
- Redacció de projectes bàsics / executius
- Informes de taxacions immobiliàries

- Repàs de totes les matèries curriculars, especialment d’ESO i Batxillerat
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MUSEU DEL VI 
RESIDÈNCIA PER A ESTUDIANTS 

PROJECTE ACADÈMIC
UPC - ETSAV

Departaments:
Projectes, Construcció i Estructures

Localització: 
Gratallops, El Priorat - Catalunya

Programa:
Museu del vi i residència per a estudiants 
de la comarca

Any:
Gener 2016

Projecte realitzat en grup de dos 
estudiants

Aquest projecte ha estat desenvolupat durant l’últim 
any de la meva formació acadèmica, conjuntament 
amb un altre company, dins l’assignatura de 
projectes i amb la col·laboració dels departaments 
de construcció i estructures, fet que ha permès 
desenvolupar-lo en profunditat en aquets dos aspectes 
més tècnics. 

Molt especialment, en aquest projecte calia treballar, 
des de l’inici, combinant els tres aspectes claus 
de l’arquitectura: el paisatge, l’arquitectura en 
si i la materialització d’aquesta, per tal de donar 
una resposta coherent en el territori. A més, ha estat 
molt important el desenvolupament d’aquest a través 
de diferents maquetes de treball, que han permès 
apropar constantment la proposta a la realitat. 
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Crear una nova entrada al cor de Gratallops des de 
la carretera, adreçada principalment als  visitants que 
arriben per conèixer el territori i els seus cellers

Generar un nou espai plaça que espongi el teixit 
compacte i que sigui resultat de l’encreuament de 
carrers, seguint la dinàmica pròpia del lloc.

Crear un recorregut accessible en els 23m de 
desnivell que separen el nucli de la carretera, a 
través de les noves arquitectures. 

Imatge esquerre: El projecte està situat a la comarca 
de El Priorat, terra de vins i més concretament, en el 
municipi de Gratallops, on actualment s’hi ubiquen 
24 cellers tot i que la  població té escassament 250 
habitants. No hi ha hagut un creixement perifèric amb 
el transcurs del temps i per tant, la seva estructura 
es manté sòlida i compacta dins del teixit original. 
L’àmbit d’actuació es troba a la frontissa entre el límit 
de la carretera i el nucli més antic del poble. 

Esquemes superiors: Després de realitzar un 
anàlisi del lloc, fixant-nos especialment en el tipus 
d’arquitectura, les proporcions dels espais i de les 
edificacions, la materialitat de tot allò construït, la 
relació visual amb les fantàstiques vistes del territori 
i el tractament dels espais públics, se’n van extreure 
les idees força a les què havia de donar resposta 
l’actuació que proposàvem.
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Un dels aspectes més importants del projecte era 
aconseguir un nou espai públic a cota de carrer, 
que s’entengués segons les lògiques pròpies del 
teixit existent, però a la vegada delimitat per noves 
arquitectures. La clau per entendre l’espai públic que 
es proposta és llegir-lo com una successió de 
tres grans espais públics, units entre si a través 
d’un recorregut continu des de la cota superior del 
carrer del poble fins la cota inferior de la carretera i a 
l’inrevés. 

En aquest projecte hi ha dues plantes baixes molt 
importants, la que està en relació al carrer ubicat a la 
cota més alta (imatge esquerre) que segurament serà 
més viscuda pels habitants de Gratallops ja que 
es troba al cor del poble, situada al carrer principal. 
Per altre banda, la planta baixa situada en les cotes 
més baixes del poble i que es llegeix com a nova 
porta d’arribada, enfocada a tots aquells visitants 
que arribin per la carretera principal.

 

Residència d’estudiants: Recepció i zona comuna 
amb la cuina i el menjador. S’hi accedeix des de 
l’espai públic de plaça, enforntat amb l’accés al 
volum oposat.

 

Botiga en planta baixa, sala de 
cates a mitja planta superior i 
celler a cota inferior.

 

Bar que dinamitza la plaça intermitja, 
estirant l’activitat del poble a través del 
recorregut. L’accés es resol des de la 
plaça i enfrontat amb el volum oposat

 

Accés a l’edifici públic amb programa 
de museu, sala d’actes, exposicions i 
administració. Aquesta peça és clau ja que el 
recorregut accessible des de la cota inferior a la 
superior es realitza a través seu.
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Vista des del Carrer Saperes. La 
combinació dels volums ajuda 
al a transició entre edificis de 
menys alçada al perímetre i els 
més alts del centre.

Vista de l’edifici dels estudiants 
des del Carrer de Dalt. L’espai 
plaça queda enmarcat per la 

nova edificació i s’hi accediex 
per sota

 

Residència d’estudiants: La secció mostra la 
distribució espaial de l’edifici, organitzat segons tres 
nivells; 
- planta baixa amb usos comuns (cuina i menjador), 
- plantes 1 i 2 amb les habitacions
- planta 3 amb la zona d’estar i d’estudi comuna.

Aquesta peça busca col·locar-se alineada als carrers 
que la limiten, acabant de formalitzar i completar una 
illa que actualment té un gran buit  que trenca amb el 
gra del teixit de Gratallops.

Carrer de Dalt
Carrer 
Saperas

 a

Peça principal de la proposta pel que fa a resoldre l’accessibilitat 
al centre del poble. 
Aquest element s’encaixa tant en planta com en secció a l’entorn 
i busca generar un recorregut interior que permeti passar de 
la cota inferior d’arribada per la carretera a la cota superior on s’hi 
ubica el centre del poble. A més, a l’interior hi trobem un museu 
i sala d’exposicions que permet conèixer l’entorn mentre es fa 
l’ascensió. 
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Inici del recorregut exterior a través 
de les noves edificacions. L’escala és cega 
a dreta i esquerre  per tal de marcar més 
l’arribada de la primera plaça - mirador. 

Petita edificació semi-soterrada amb 
panells informatius de Gratallops i accés 
públic a l’ascensor

Vista de l’espai públic intermèdi, situat entre els carrers més 
cèntrics de Gratallops i la zona perimetral. Aquest espai queda 
totalment envoltat de noves arquitectures que pretenen donar-
li un caràcter similiar al de la resta del poble treballant amb una 
materialitat pètrea (murs de gavions en planta baixa) però a la 
vegada donant transparència a l’interior amb grans obertures de 
vidre. 

Carrer Portellet

Arribada al poble
Aparcament
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Carrer Portellet

Arribada al poble
Aparcament

 

Edifici públic: L’accés a l’edifici inferior es fa a partir 
d’aquest vestíbul que es veu en secció, amb una 
doble alçada.

La façana és un mur de gavions però aquests tenen 
una densitat de pedra molt baixa, de manera que 
la llum s’hi filtra a través amb facilitat i dóna a 
l’interior una llum tènue i canviant. A l’esquerre del 
vestíbul, a planta baixa  hi trobem la sala d’exposicions 
i el museu en planta primera. 

Vista des de la part coberta per l’edifici de la plaça superior i la intermitja

Vista de l’espai públic intermèdi, situat entre els carrers 
més cèntrics de Gratallops i la zona perimetral. 
Els edifcis s’obren a les plaçes públiques 
exteriors, evitant centrar tota l’activitat i moviment 
únicament al carrer. Les façanes són molt més 
transparents cap a les plaçes i en canvi, mantenen una 
relació d’obertures més controlades als carrers. La 
voluntat és arribar a entendre tot l’espai exterior que 
es veu en la fotografia com un únic conjunt públic.

Carrer 
de Dalt Carrer 

Saperas

 

Residència d’estudiants: La secció mostra com l’espai 
públic passa per sota l’edifici, donant-li així 
continuïtat a tot el recorregut. Cal dir que aquest recurs 
ja s’utilitza genuinament en altres punts del poble, i per 
tant, creiem que no deixa de ser un gest d’apoximació a 
la morfologia de Gratallops. 

En les dues plantes superiors s’hi ubiquen les habitacions 
de la residència i a la tercera planta s’hi troba una zona 
comuna d’estar amb vistes del Priorat.

 

Edifici públic: Dins del recorregut interior a través de 
l’edifici, l’element de la rampa és important ja que 
s’entén dins del context de la transició entre la sala 
d’exposicions i el museu.
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A les imatges de l’esqueere es veuen les tres plantes 
de l’edfici d’estudiants, on les dues primeres s’hi 
ubiquen les habitacions i en la última s’aprofita la 
part amb sostre més alt per a zona comuna interior i 
exterior, i en la part més baixa del sota coberta, s’hi 
ubiquen els aparells d’instal·lacions, que estaran 
permenentment ventilats. 
La decisió d’ubicar el programa de residència a la 
part més alta respon a la similitud en quant a ús que 
té amb tot el poble, és a dir, una zona residencial 

amb necessitat de contacte amb les botigues de 
l’interior del poble. A més, gràcies al nou accés que 
s’habilita amb el projecte, la residència té una sortida 
del poble molt directe, donant-li així més valor. 
Per altre banda, volumètricament hem donat 
importància a completar l’alçat del carrer més 
elevat, ja que d’aquesta manera se li dóna continuïtat 
i coherència, en canvi, pel carrer oposat es busca 
ampliar el volum lliure per potenciar el nou espai 
públic intermèdi proposat.

 

Planta segona de la residència d’estudiants on es 
veuen les proporcions del mòdul habitacional i 
la posició del nucli de comunicacions. Degut a la 
orientació del solar, la residència d’estudiants 
es situa buscant la orientació sud a totes les 
habitacions, ja que s’entén que per programa és la 
que té el requeriment més elevat.

 

La materialitat de tot el conjunt és 
amb murs de gavions penjats 
i amb cobertes inclinades i 
ventilades de peces ceràmiques. 
Es  busca una materialitat semblant 
pero contemporània.

 

Recorregut amb rampes i escales que 
salven els primers 12,5m de desnivell 
entre la cota de carretera i la planta baixa 
inferior.

 

Espai públic inferior. Aquest espai 
té una funció de transició entre 
els espais públics de dimensions 
reduïdes del centre de Gratallops i els 
més amplis del perímetre. 

[Academic use only] 

Edifici d’estudiants 
planta 3

Edifici d’estudiants 
planta 2

Edifici d’estudiants 
planta 1



13

A l’esquerre es pot veure la planta baixa inferior, 
que dóna accés a la zona de sala d’exposicions 
i museu. Aquest edifici està molt pensat des del 
punt de vista del visitant, que haurà pujat des de 
l’aparcament situat a la cota de carretera, a través del 
recorregut de rampes i escales o ve amb l’ascensor 
integrat en a la muntanya. 
A nivell de disposció del programa crèiem que 
era interessant ubicar aquest element que potser 
no té un ús en el dia a dia del poble, més pròxim 

a la nova entrada, enfocat cap als visitants. 
L’objectiu és convinar el recorregut d’arribada fins al 
nucli del municipi a través d’un edifici accessible 
i que a més, et permet conèixer l’entorn a partir 
del museu, exposicions i activitats que s’hi 
puguin realitzar. Paral·lament al recorregut intern, 
se n’ha previst un d’exterior que s’inicia amb les 
escales ubicades a la dreta de la porta d’accés i que 
condueixen a l’espai públic inferior, tal i com es veu a 
la fotografia de la maqueta (imatge superior),

 

Espai públic inferior, caracteritzat 
per una zona de grades amb vistes 
directes al territori. Les proporcions 
d’aquest espai comencen a ampliar-
se per tal de donar coherència a la 
descompactació del teixit urbà en 
aquesta zona perimetral.

 

Planta baixa inferior. Aquesta està semisoterrada 
i recull el programa administratiu, situat just a 
un costat de l’entrada de l’edifici, que per tant, 
permet tenir-hi un control, i el programa de sala 
d’exposicions. A través de la rampa d’accedeix al 
museu situat a una planta superior.

 

Edificació semisoterrada, que s’hi arriba a través d’un 
recorregut de rampes accessibles o per unes escales directes 
des de l’aparcament. Aquest element és la primera porta 
de benvinguda i informació de Gratallops.

[Academic use only] 
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En aquesta pàgina es veuen tres dels alçats del 
projecte.  A l’edifici del museu s’utilitza en totes les 
façanes un mur de gavions penjat per tal d’unificar 
la proposta i que es llegeixi com un sol volum continu 
des de l’exterior. 

A l’edifici d’estudiants, els gavions s’utilitzen només 
en planta baixa, a la resta de plantes es preveu façana 
ventilada de peces ceràmiques.

A la pàgina de l’esquerre es veuen les dues plantes 
per sobre de la planta baixa inferior. En la planta +1, 
s’hi ubica el museu i a la planta +2 una zona de 
despatxos de gestió i la sala d’actes. 

A més, s’ha previst un pas per a instal·lacions que 
connecta l’edifici públic amb el bar, per tal d’unificar-
les. En aquesta planta, també es veu el celler, situat a 
la planta inferior de la botiga.  

[Academic use only] 

[Academic use only] 

[Academic use only] 

Façana del Carrer de Dalt

Façana del Carrer Saperas (sud)

Façana del Carrer Saperas (nord)

[Academic use only] 

Edifici museu
planta +1

Celler de botiga 
planta -1

Edifici museu
planta +2
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A les imatges superiors es veuen dues plantes de 
mostra on es veu el sistema estructural que s’ha 
plantejat. 
En concret, es tracta d’una estructura de pilars 
metàl·lics, amb bigues compostes en aquelles zones 
on les llums són més grans. El forjat es resol amb un 
sistema de forjat col·laborant on en alguns casos és 
necessària una estructura secundària per reduïr llums 
(inferiors a 2,7m).

A la pàgina de la dreta hi ha una mostra dels 
detalls constructius que s’han proposat per a 
la materialització de tota la proposta. En concret, 
la secció és de les plantes superiors de l’edifici 
d’estudiants on la façana és ventilada i l’acabat 
són peces ceràmiques. 

En el projecte també s’ha fet una estudi bàsic de les 
instal·lacions que no s’inclou en aquest portfolio. 

[Academic use only]





PALAU DEL MARQUÈS D’ALELLA
CENTRE GASTRONÒMIC I ARTÍSTIC
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PALAU DEL MARQUÈS D’ALELLA 
CENTRE GASTRONÒMIC I ARTÍSTIC 

PROJECTE ACADÈMIC
UPC - ETSAV

Departaments:
Projectes i Composició

Localització: 
Barri Sant Gervasi - Galvany 
Barcelona - Catalunya

Programa:
Centre gastronòmic i artístic

Any:
Gener 2015

Projecte realitzat individualment

El projecte s’inicia amb el pretext de la intervenció 
en un edifici patrimonial situat al barri de Sant 
Gervasi de Barcelona, més concretament, al Carrer 
Muntaner. 

En un primer nivell, es va desenvolupar un anàlisi 
exhaustiu que permetés comprendre el procés 
evolutiu històric que havia patit l’edifici i així 
detectar aquells elements que no estaven estretament 
lligats a l’arquitectura primitiva. De la mateixa manera, 

es va analitzar la relació dels espais exteriors 
que rodegen les edificacions amb els interiors, per 
comprendre quines havien estat les seves lògiques de 
funcionament. 

En un segon nivell es planteja el programa  pel 
qual es fa la intervenció, entenent quines necessitats 
requereix i a la vegada quines intervencions s’hauran 
de dur a terme per a l’adaptació dels interiors i 
exteriors. 
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CARRER MUNTANER

VIA AUGUSTA

AV. DIAGONAL

CARRER D’ARIBAU

Actualment l’edifici ha estat una 
propietat privada, i com a tal, la seva 
relació amb el carrer és pràcticament 
inexistent. Ens trobem davant d’un mur 
cec contínu, únicament obert a les 
portes principals del C/Muntaner però 
sense deixar veure l’interior de la finca. 

Es proposa permeabilitzar aquests 
límits físics, a través de tancaments 
més permeables, la creació de nous 
accesos als edificis i també a la 
zona ajardinada, que es preveu que 
funcioni independentment als edicis, 
esdevenint així, un nou jardí urbà per a 
Barcelona. 

LA RELACIÓ DELS LÍMITS

ESTAT ACTUAL PROPOSTA

CIRCULACIONS INTERN-EXTERN

La proposta es centrarà en el volum 
més gran, ja que es tracta de la peça 
amb més valor arquitectònic. 
Aquesta està distribuïda en tres 
crugies horitzontals. En la central, 
s’hi ubica un pati interior cobert 
per un lluernari i a partir del qual 
s’organitzen les plantes superiors. 

La proposta planteja agafar aquest eix 
central com a motor de projecte 
per a aconseguir un nou funcionament 
interior de l’edifici que permeti posar-
lo en relació a l’entorn que el rodeja.
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ESTAT ACTUAL PROPOSTA

[Academic use only] 

 

 

Àmbit d’actuació, situat al barri de Sant 
Gervasi de Barcelona, delimitat pels 
carrers Muntaner, Avenir i Marià Cubí.

A la parcel·la hi ha tres elements principals:
- Dues edificacions que s’atribueixen a Enric Sagnier del 1912
- Jardins situats davant de l’edificació pricipal, realitzats per 
Nicolau Mª Rubió i Tuduí 
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L’àmbit d’actuació està delimitat per tres carrers i 
unes edificacions existents que donen principalment 
mitgeres cap a l’interior de la parcel·la a actuar. A  
més, la cantonada inferior amb el carrer Muntaner està 
ocupada per un edifici residencial plurifamiliar de gran 
envergadura. 

Dins la parcel·la hi trobem dues edificacions de 
l’arquitecte Enric Sagnier. El volum principal, 
enfrontat amb els jardins, és una edificació construïda 

amb la voluntat que exteriorment es llegís com a un 
castell, ja que aparentment està estructurada segons 
unes torres (com es veu a la imatge superior esqeurre 
d’aquesta pàgina). A l’hora d’estudiar la planimetria, 
es demostra que a l’interior han desaparegut les torres 
i aquest s’estructura segons un pati central cobert 
amb un lluernai de vidre, de dues plantes d’alçada. 
Cal destacar els jardins de Rubió i Tudurí, que 
la proposta respecta íntegrament i únicament s’en 
modificarà l’entorn. 
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Carrer Muntaner
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Nou vestíbul d’accés, materialitzat amb 
obra de fàbrica vista i obertures de vidre 
que enmarca el nou accés des el Carrer 
Marià Cubí cap a l’interior de l’edifici

Element vertical de comunicacions 
materialitzat com a torre, que permet 
homogeneïtzar l’arquitectura exterior i a la 
vegada organizar el funcionament intern de 
l’edifici amb un nucli de comunicacions 

Una de les intervencions més importants 
de la proposta és recuperar la planta 
soterrani que permet relacionar l’accés 
des dels dos carrers oposats.

Modificació topogràfica del terreny que 
permet fer una nova entrada accessible a 
l’edifici del palau des del Carrer de l’Avenir 

Carrer de Marià Cubí

Carrer de l’Avenir

L’INTERIOR DEL PALAU 
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Nou accés des del Carrer 
Avenir, amb modifcació de 
la topografia per tal de fer-lo 
accessible a la cota més baixa 
de l’edifici

Obrir un accés des del 
Carrer Marià Cubí a la planta 
baixa de l’edifici principal, 
i a la vegada, permet una 
entrada als jardins de manera 
independent

Entrada 
independent 
als jardins

Un cop realitzat l’estudi analític de l’edifici i amb 
el propòsit de formalitzar les actuacions segons un 
programa concret, es va optar per combinar dos 
programes diferenciats, amb caràcter públic i que 
permetés aprofitar al màxim l’essència dels interiors 
del palau. Actualment les diferents sales tenen un 
decorat barroc, molt carregat i que apaga molt la 
lluminositat interior. 
La proposta preveu allotjar un restaurant a la planta 

baixa (des del Carrer Marià Cubí) i part de la planta 
primera, ubicant la zona de celler i cuines a la 
planta inferior (accessible des del carrer de l’Avenir), 
un programa de miniteatres a la resta de la planta 
primera  - teatre de petit format (5-8 espectadors per 
obra) en sales d’uns 10 m2). 
A més també es preveu habilitar l’última planta en la 
seva totalitat per fer-hi sales d’activitats diverses i a 
la vegada ubicar-hi un bar aprofitant la terrassa actual. 
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Donat que l’edifici principal s’hi preveuen les 
activitats professionals de restauració i teatre, en 
aquest edifici secundari del conjunt es planteja 
com un centre de formació de les dues activitats 
anteriors, i que pugui funcionar independentment 
a la resta del conjunt. 

Es construeix aquesta torre que 
serveix per completar la geometria 
de l’edifici i a la vegada, l’organitza 
interiorment, ja que hi conté el nucli 
de comunicacions vertical

En aquesta planta, la proposta és allargar 
el pati central de manera que serveixi per 
estructurar-la i que segueixi el mateix concepte 
que a les plantes inferiors. Es preveu col·locar 
un nou lluernari de grans diemensions per 
tancar l’esipai interior. 
La zona de terrassa serà utilitzada pel bar i 
permetrà arribar fins a la cota de les torres. 

PLANTA SEGONA

ESTAT ACTUAL DE L’INTERIOR DEL PALAU

PLANTA PRIMERA



[Academic use only] 

[Academic use only] 

13





CENTRE ASSISTENCIAL 

GUINEA BISSAU

03

porfolioannabartrolí



03
CENTRE ASSISTENCIAL

PROJECTE PROFESSIONAL

Localització: 
Guinea Bissau

Programa:
Centre bàsic assistencial

Any:
Desembre 2014

Projecte realitzat amb Anna Batallé

Aquest és el primer projecte arquitectònic fora del 
marc acadèmic que vaig realitzar. L’encàrrec va sortir 
d’una iniciativa privada que pretenia dissenyar un 
prototipus de centre assistencial, en primera 
instància enfocat al país de Guinea Bissau però que 
fos exportable a altres indrets similiars. 
L’objectiu era proposar un edfici senzill, fàcil 
de construir i de mantenir, amb un cost baix 
i sobretot, pensat per la cultura i l’entorn on 
s’havia de situar. 

El centre assistencial es planteja pricipalment de cara 
a acollir neixaments. Com que la població està molt 
repartida pel territori, moltes vegades no es pot arribar 
a un hospital i els parts es tenen a casa, en condicions 
molt precàries i comportant una mortalitat infantil 
elevadissima. 
Aquesta proposta va enfocada a atendre d’una manera 
ràpida i pròxima aquelles persones de la regió, en 
unes instal·lacions degudament acondicionades. 

1



El sistema que s’ha desenvolupat en aquest prototip 
pretèn tenir la capacitat d’adaptar-se als diferents 
requeriments que hagi de satisfer segons la seva 
localització. La modulació permet adaptar-se a nivell 
de superfície, mantenint sempre l’estructuració a 
partir d’un pati, es poden anar agregant peces i fent 
crèixer la volumentria general. 

Per altre banda, a nivell programàtic, és perfectament 
adaptable a altres usos com podrien ser els 
habitatges per al personal sanitari. Dissenyant-los 
també entorn a patis, i seguint l’agregació segons el 
mòdul explicat anteriorment, seria perfectament viable 
l’adaptació al programa residencial. 

La proposta per al centre assistencial bàsic a Guinea 
Bissau parteix del disseny d’un mòdul que, a 
partir de la seva agregació conforma la volumetria 
general de l’edifici. El mòdul s’ha constituït després 
d’un anàlisi de les edificacions típiques de la zona, 
adonant-nos que sempre es constitueixen segons 3 
parts molt diferenciades, la base, els tancaments 
verticals i la coberta. 

A més, s’acostuma a utlitzar materials derivats 
del fang per als tancaments, ja que són d’obtenció 
inmediata en el mateix terriotri. Degut a les fortes 
plujes, les cobertes tenen una molta pendent i 
preveuen sistemes d’evacuació ràpida de l’aigua. 
Destaquem també la tendència a realitzar les 
comunicacions entre peces a partir d’espais exteriors 
coberts, afavorint així la ventilació de tot el conjunt.
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La base s’eleva respecta a la cota del terreny 
aproximadament 1,2m per tal de controlar les 
possibles inundacions en èpoques de pluja i a 
la vegada dóna una certa protecció a l’entrada 
d’animals. Per altre banda, s’incorpora també 
la fonamentació de l’edifici i el tractament dels 
paviments exteriors. Al proposar una agrupació 
de mòduls entorn a un pati central, cal incorporar 
conductes d’evacuació directe de l’excés d’aigua als 
patis cap a l’exterior. Proposem un acabat amb peces 
de tova i cèrcols de pedra. 

El segon element és el mòdul en si. La construcció 
d’aquest es farà a partir de parets de tova de 30cm 
que a la vegada serviran com a element resistent 
de l’estructura. En els casos que les parets siguin 
façana exterior de l’edifici, el gruix de la tova es 
reduirà a 15cm i s’incorporarà una filada per davant 
de bloc de formigó arrebossat per tal de protegir 
més la tova de d’intempèrie. L’acabat de les altres 
parets exteriors serà amb arrebossat.

L’interior es planteja amb obra vista exceptuant la 
zona d’urgències, zona de parts, farmàcia, laboratori 
i banys, on es proposa un trasdossat de plaques 
de melamina per garantir una bona higiene. Els 
paviments dels interiors seran sempre amb acabat 
de rajola ceràmica. Pel que fa a les obertures, es 
proposa un únic tipus de forat que serà, segons 
convingui, porta o finestra. Les fusteries es resoldran 
en 2 parts; per l’exterior amb una estructura de 
perfils metàl·lics galvanitzats practicables segons 
siguin porta o finestra, i per l’interior, amb un vidre 
o mosquitera segons convingui per a l’ús a l’interior. 
Aquest mòdul tindrà també un parament horitzontal, 
que no dóna directament a l’exterior, resolt amb 
bigues metàl·liques i coberta de zinc. 
Per últim, la coberta conforma el tercer element del 
disseny. Es tracta d’una estructura d’encavallades 
metàl·liques cobertes per xapa de zinc. En aquest 
cas, un dels requeriments bàsics a complir era la 
recollida d’aigües. Es proposa un canaló perimetral 
continu i de grans proporcions que recorre tot l’edifici.

ALÇAT TIPUS

SECCIÓ TIPUS

PLANTA TIPUS






