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2013    EL PODER DEL LLOC, LA SECCIÓ I LA 
    CULTURA DE LA FAÇANA  
 

 
 
 
ENUNCIAT   Objectiu 
 

El segon exercici recull l'experiència acumulada durant les primeres 
setmanes del curs i proposa variacions del programa de habitatge 
col·lectiu amb un emplaçament concret.  
   
Seguint el fil argumental del primer exercici, aquest projecte treballa 
la mateixa geometria del solar, amb variacions del programa incloent 
les preexistències del lloc.  Es tracta, per tant, d'un edifici de notables 
dimensions i escala, lliure de les restriccions, susceptible de 
conformar una peça potent i articulada, capaç de polaritzar l'ampli 
repertori d'espais lliures que la rodegen. 
 
Situació  
   
A l'entorn de les Casernes de Sant Andreu, a la cruïlla del Passeig 
Torres i Bages amb el carrer Palomar, una situació  de cantonada 
entre el nou planejament de l’urbanista Manuel de Sola-Morales, el 
futur parc i les antigues edificacions de la trama urbana.  
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EL LLOC 
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 L’ENTORN L’àmbit del Planejament de les Casernes de Sant Andreu comprèn 

dues parcel·les, la situada a l’oest (banda muntanya) de 49.932 m2 
de superfície i qualificada d’equipament, i la situada a l’est (banda 
mar) de 57.519 m2 de superfície que forma part de l’àmbit de 
planejament de Sant Andreu – Sagrera, amb usos residencials, 
equipaments i d’espai lliure. Totes dues parcel·les van ser adquirides 
pel Consorci de la Zona Franca al Ministeri de Defensa el mes de 
febrer de 2004. 
 
L’objectiu de la Modificació de PGM de Casernes de Sant Andreu és 
definir l’ordenació del conjunt distribuint els usos del sòl amb la 
finalitat d’establir un conjunt urbà que es vertebri amb el seu entorn 
en els àmbits consolidats i en els que encara s’han de desenvolupar, 
revitalitzant tot el sector i donant continuïtat a l’itinerari entre el centre 
de Sant Andreu i Trinitat Vella. 
 
 

 

LA PROPOSTA URBANA 
  

Sobre les 11Ha. que ocupaven les antigues Casernes de Sant 
Andreu es proposen dos sistemes d’espai públic que continuen 
l’estructura urbana del barri. A Ponent, un gran parc sobre el final del 
Carrer Gran, que prossegueix els itineraris peatonals de la trama 
menuda, i que s’envolta de la Biblioteca i les Residències de Gent 
Gran i d’Estudiants. A Llevant, una Rambla d’Equipaments que, com 
a continuació del carrer del Cinca, encadena els grans equipaments 
del barri i del Districte: el CEIP, l’Escola Bressol, la Residència Socio- 
Sanitària, el Poliesportiu i, com a capçalera, el Centre Cívic.  
 
En total, verd i equipament disposen de 7,7 Ha, és a dir, el 68% 
de l’àmbit total del projecte. Entremig d’aquests dos àmbits, 
l’habitatge i les botigues s’acumulen sobre el Passeig Torres i Bages, 
que ha de configurar-se com a front d’edificació potent i decidit que 
relaciona a escala ciutadana Sant Andreu i la Trinitat (amb el passeig 
de Santa Coloma també) i per on l’accessibilitat del metro i autobús 
arriba. Aquest front, comercial i porxat en planta baixa, i residencial 
en quatre alçades, deixa penetracions transversals cap als 
equipaments i espais verds laterals. 
 
En teixit íntim amb aquestes peces de serveis públics, l’habitatge s’hi 
barreja també en bandes longitudinals que segueixen alineacions 
d’arbres preexistents, de prou importància com per constituir guia 
paisatgística del nou espai públic. La configuració compacte que es 
dóna a la volumetria permet alçades variades i habitatges de doble 
façana que gaudiran d’amplis jardins interns oberts sempre als grans 
espais lliures. Travessada per passatges i patis, maclada a diferents 
nivells, barrejada de tipus d’habitatge (públic, privat, de dotació), 
aquesta espinada construïda ha de ser el suport actiu dels espais 
públics envoltants. 
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CIUTAT DINS DE LA CIUTAT 
 

Els criteris bàsics que sustenten la proposta de planejament 
urbanístic per als solars de les Casernes de Sant Andreu són: 
 
_ La barreja dels usos per tal de garantir la vitalitat de l’espai públic 
durant tot el dia. 

_ Definir el passeig de Torras i Bages com a eix vertebrador al 
voltant del qual s’ordena el nou teixit urbà. 

_ Definició d’una zona verda de mida considerable i que es recolza 
sobre el carrer Gran de Sant Andreu incorporant els conjunts d’arbrat 
preexistents. 

_ L’establiment d’una xarxa viària interna al sector que doni 
coherència a les peces donant preferència als vials amb prioritat pels 
vianants. 

_ La implementació de tot el programa d’habitatge i tot el programa 
d’equipaments amb un escreix de sòl com a reserva de futur. 

_ Un programa d’habitatge en el qual, la suma de les vivendes de 
protecció i les dotacionals (apartaments de lloguer per a joves i gent 
gran) representa el 60% del total d’habitatge previst. 
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LA IMPORTÀNCIA DE LA SECCIÓ 
 

En geometria, la línia és generada pel moviment d'un punt. Un cop ha 
adquirit existència, es pot emancipar del seu estatus d'abstracció i tenir 
una vida pròpia, carregar-se d'energia, ordenar, compartimentar, 
distribuir, passar de l'estatus d'abstracció al d'una presència 
indispensable en l'existència de la gent. I això queda demostrat 
plenament en el projecte de Manuel de Solà-Morales a Sant Andreu. El 
barri que emergeix allà on hi havia les antigues casernes deu la seva 
expressió particular a l'exaltació d'una línia recta que existia abans, el 
passeig de Torres i Bages, que enllaça Sant Andreu amb la Trinitat. 
Travessant el nou fragment de ciutat que neix aquí, aquest llarg passeig 
urbà assumeix un bon nombre de noves funcions.[...] 
 
La noció de la linealitat, en tant que generadora d'energia associativa, 
està molt present en el projecte de Sant Andreu. Manuel de Solà-
Morales ja havia provat aquesta elecció composicional en vàries 
ocacions. L'exemple més conegut, en aquest sentit és una gran obra 
urbana, la que va fer amb Rafael Moneo, l'Illa Diagonal, a Barcelona, 
que va acabar l'any 1993. Tant allà com aquí, la idea de subratllar la 
linealitat de l'avinguda Diagonal sembla, d'entrada com si anés a 
contracorrent. [...] 
 
A Sant Andeu, Solà-Morales recupera les especificitats de les 
volumetries sorgides del principi composicional de la linealitat. En el 
context d'un pla arquitectònic diferent, aquí una de les seves majors 
preocupacions és la de contraposar els efectes de monotonia visual que 
a vegades provoca aquesta opció estètica. Les solucions plàstiques que 
ha trobat per resoldre aquest problema afecten sobretot la secció 
transversal dels blocs d'edificis, amb un traçat que canvia constantment 
i que ofereix una varietat de perfils sorprenent. [...] 
 
La gran força d'aquest projecte resideix, tanmateix, en la naturalitat, en 
la capacitat de separar-se de totes les seves afinitats amb un ingent 
saber preexistent, per tal d'afirmar-se com una visió autèntica, una nova 
entitat que defineix el seu caràcter propi.   
 
 

Mihail Moldoveanu  
Urbanitat Capil·lar, La línia que genera. 
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PROGRAMA   1.CONDICIONS URBANES 
 
_CONDICIONANTS URBANÍSTICS  
SUPERFÍCIE SOLAR    7.200m2 
EDIFICABILITAT    17.000m2  
ALÇADA MÁXIMA    Lliure  
OCUPACIÓ     70% màxim 
ALINEACIÓ A PERIMETRES   Lliure  
Nº HABITATGES    80 de 3E_100m2 
       60 de 2E_70m2  
       40 de 1E_40m2 

 
_PERÍMETRE REGULADOR:  El perímetre regulador delimita l'espai 
dintre del qual se situaran totes les plantes de les edificacions, 
inclosos els cossos sortints, terrasses, patis, balcons o galeries. 

_ALINEACIONS: són lliures. 

_OCUPACIÓ: L'ocupació de l'edificació no podrà superar el 70% de 
la superfície de sòl. El 30% restant, com a mínim, estarà destinat a 
l'espai públic. 

_USOS:                  
 Habitatge (a partir de P1)      
 Terciari        
 Complementaris  
 Coberta 

 

_PREVISIÓ APARCAMENT:             180 places 

 
2. VIVENDES 
 
Projecte mixt de 180 habitatges de règim públic de lloguer, 130 
unitats grans per a acollir un programa familiar complet de 
quatre/cinc persones inclòs un espai per a estudiar o treballar i 50 
unitats.  
 
Totes les vivendes permetran als seus usuaris desenvolupar amb 
naturalitat les funcions bàsiques de la vida domèstica, amb especial 
atenció a la seva relació amb l’exterior, la seva ventilació, 
assolellament i vistes al parc, la via pública o els espais oberts 
generats pel propi projecte.  En la seva organització hauran de 
garantir la necessària intimitat dels seus habitants, per a cadascun 
d’ells, una casa que asseguri el seu descans i el protegeixi del soroll, 
el fred i el calor o la visió indiscriminada dels seus veïns.  
 
En general, les estances afavoriran un ús flexible i no especialitzat 
permetent, en el cas de les vivendes de major dimensió, possibles 
modificacions en la seva distribució interior per a ajustar-les a les 
preferències o necessitats dels seus propietaris. Independentment 
del règim de propietat o dimensió, totes les vivendes compartiran els 
accessos, l’aparcament i els serveis comunitaris de l’edifici. 
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Condicions bàsiques dels habitatges 

 Totes las vivendes disposaran d’un espai de relació amb 
l’exterior   - terrassa, pati, galeria - en el que podrà inscriure’s un 
cercle de 3m de diàmetre i la seva superfície serà proporcional a 
la mida de la vivenda. 

 El volum definit por aquests espais de relació amb l’ exterior, així 
com els vestíbuls i corredors oberts de distribució comunitària i 
accés a les vivendes computaran al 50% a efectes del càlcul del 
volum màxim construït del projecte. 

 Totes les estances comptaran amb il·luminació i ventilació 
directa a l’exterior. 

 Totes les vivendes disposaran de doble orientació per a afavorir 
la ventilació creuada. 

 La dotació mínima de l’espai per a cuinar serà de 420cm de 
barra de treball per a les unitats grans i de 315cm per a les 
petites. 

 La dotació mínima de l’espai per a la higiene serà de dos lavabos 
complets per a les unitats grans y un per a les petites podent 
agrupar-se en una única cambra higiènica o altres solucions 
alternatives 

 Las vivendes grans preveuran una solució raonada per a el 
rentat i secat natural de la roba 

 Totes las vivendes preveuran una dotació raonada per a  
l’emmagatzematge d’estris. 

 En relació a les condicions d'habitabilitat i les mesures de 
protecció en cas d'incendis, l'estudiant prendrà en consideració 
les indicacions contingudes en la normativa bàsica de referència 
inclosa en aquest programa. 



 PROJECTES III-M 2013-2014   13 

3. SERVEIS I ESPAIS COMUNITARIS 
 
_ Vestíbul / accés / distribució 
 
La posició, dimensió i nombre dels espais d’accés, recepció i 
distribució constitueix una de les principals decisions de cada 
projecte donat que estableix la relació més immediata de l’edifici amb 
la via pública i determina el sistema organitzatiu i d’agregació de les 
vivendes i la seva relació funcional amb els serveis comunitaris, la 
planta baixa i l’aparcament.  
 
L’estudiant podrà optar, per tant, entre una solució atomitzada que 
tendeixi a segregar les diferents parts i funcions o, pel contrari, 
concentrar la intensitat i les possibilitats espacials i ambientals que 
ofereixen aquests espais. 
 
 En qualsevol cas, i molt especialment per a les solucions en altura, 
el projecte haurà de prendre en consideració el paper dels sistemes 
d’accés vertical i horitzontal com a vies d’evacuació en cas d’incendi. 
–veure resum normatiu- 
 
 
_Despatxos / tallers / consultes 
 
El programa preveu la construcció d’un total de 1000m2 d’espais 
destinats als despatxos, tallers o consultes professionals de petit 
format, destinats preferentment als usuaris de l’immoble, espais 
flexibles i diàfans susceptibles de ser subdividits en mòduls d’una 
superfície compresa entre 25 i 300m2.  
 
Aquests locals podran compartir serveis- sanitaris, copisteria- i es 
situaran en pb o p1. Poden formar part dels habitatges de planta 
primera. 

 
 
_Bugaderia 
 
Local comunitari equipat a raó d’un conjunt rentadora-secadora cada 
10 vivendes, d’ús preferentment per a les unitats en règim de lloguer, 
amb possibilitat d’incorporar un espai exterior per al secat natural de 
la roba.  

 
 
_ Espai  comunitari 
 
Local social de 400m2 organitzat en  4 sales, amb possibilitat d’obrir-
se a l’espai lliure exterior comunitari: 
 
2 Sala de reunions comunitat    100m2 
2 Sala de jocs       100m2 

 
 

_Espai polivalent cívic 
 
Se situarà en contacte amb un espai exterior ben assolellat i tindrà 
una superfície interior aproximada de 500 m2. 
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_Locals comercials, comerç de proximitat 
 
Es destinaran els metres quadrats adients per aquests usos segons 
cada proposta. Cada alumne es lliure de proposar el que li sigui mes 
convenient. 

Farmàcia / Papereria, quiosc de diaris / Floristeria / Tintoreria i 
bugaderia / Fruiteria / Carnisseria / Peixateria / Drogueria / Sabater i 
Claus / Supermercat / Bars/ Restaurants ... 

 

4. COBERTES 

A les cobertes s’hi ubicaran les instal·lacions de bomba de calor i 
plaques solars.   

També llocs de reunió i esbarjo per la comunitat.  

Aquestes construccions s’hauran d’apartar 45 graus del pla de 
façana. 

 

5. APARCAMENT 
 

S'ha de tenir en compte que les dimensions mínimes d'una plaça 
d'aparcament són 2,20 x 4,50m i 2,50 x 4,50m si és al costat d'una 
paret. Per veure amplades i girs, consultar la bibliografia recomanada 
de mides. 
 
És important la ubicació de les rampes d'entrada i sortida (accessos), 
juntes o separades, segons el trànsit existent. 
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CONSIDERACIONS 
 
En relació a les condicions d'habitabilitat i les mesures de protecció 
en cas d'incendis, l'estudiant prendrà en consideració les indicacions 
contingudes en la normativa bàsica de referència inclosa en aquest 
programa. 
 
El programa funcional del conjunt preveu la incorporació d'usos de 
caràcter comunitari. Aquests usos, sumats a la previsió de petits 
espais per al treball complementen el caràcter preferentment 
residencial de l'edifici i contribueixen a dotar al projecte de la 
intensitat i riquesa propis de la ciutat tradicional i seran utilitzats per 
l'alumne per oferir una resposta arquitectònica adequada a la planta 
baixa, com a punt de contacte amb la ciutat, i a la coberta, com a lloc 
en el qual establir una relació privilegiada amb l'espai circumdant i el 
paisatge urbà.  
 
En aquest sentit, el programa comunitari de la planta baixa haurà de 
configurar, juntament als necessaris passos i perforacions, un 
projecte urbà que respongui tant a les especials característiques dels 
espais públics anteriorment esmentats com als dos equipaments 
veïns.  
 
   

 
"Els projectes d'habitatge públic sovint 

són acumulació de quantitat residencial, 
uniforme, homogènia, sense diversitat. Malgrat 
que, quan aquests projectes volen complicar la 
seva imatge arquitectònica per intentar 
dissimular-ne la monotonia, a vegades són 
volumètricament complexos, l'aïllament 
funcional respecte de l'entorn fa que siguin 
incapaços de generar ciutat autèntica." 

 
Manuel de Solà-Morales 
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EXERCICI II _Prelliurament          13-XI-2013 
 
 PRIMERES IDEES 
 Breu memòria del projecte 

 Primers croquis 

 
 SITUACIÓ – ORDENACIÓ GENERAL 
 Maqueta urbana      1:500 

 Planta general de tot l’àmbit: topografia     
original i modificada, vegetació i paviments  1:500  

 Seccions transversals i longitudinals   1:500 

 Alçats generals      1:500 

 Fotografies de maqueta 

 
DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE 
 Plantes generals: definició formal, funcional  1:200 

 i material   

 Seccions transversals i longitudinals   1:200 

 Alçats: definició material i color               1:200 

 Esquema tridimensional estructura 

 Maqueta general                           1:200    

 Fotografies de maqueta 

 Perspectives exteriors i d’accés als habitatges 

 Primers croquis habitatge tipus    1:50 
 
RESUM DE LES PROPOSTES 
 Dossier DIN A3_Làmines reduïdes 
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EXERCICI II_Lliurament per curs     18-XII-2013 
 
 PRIMERES IDEES 
 Breu memòria del projecte 

 Primers croquis 

 
 SITUACIÓ – ORDENACIÓ GENERAL 
 Maqueta urbana      1:500 

 Planta general de tot l’àmbit: topografia  

 original i modificada, vegetació i paviments  1:500 

 Seccions transversals i longitudinals   1:500 

 Alçats generals      1:500 

 Fotografies de maqueta 

 
DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE 
 Plantes generals de tot l’àmbit: nivells,  

vegetació  i paviments     1:200 

 Seccions transversals i longitudinals    1:200 

 Alçats: definició material i color               1:200 

 Esquema estructura: axonometria 

 Maqueta general                        1:200    

 Fotografies de maqueta 

 Perspectives exteriors i d’accés als habitatges 

   
DESCRIPCIÓ DETALLADA DEL PROJECTE 
 Plantes, seccions i alçats habitatge tipus   1:50 

 Axonometria: detall de construcció de façana   1:20 

 Fotografies de maqueta - fotomuntatges i/o 
collages: descripció de l’atmosfera interior 

 
DESCRIPCIÓ TÈCNICA DEL PROJECTE 
 Planta paviments (importància en PB)   1:200 

 Planta d’estructura      1:200 

 Esquema tridimensional de l’estructura 

 Planta instal·lacions     1:200   
 

RESUM DE LA PROPOSTA 
 Dossier DIN A3_Làmines reduïdes  
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 HABITATGE PÚBLIC COM A PROJECTE URBÀ 
 
La urbanitat neix de la multiplicitat d'encontres, i aquesta multiplicitat 
exigeix que n'hi hagi molts i que siguin molt diversos. 
 
Els projectes d'habitatge públic sovint són acumulació de quantitat 
residencial, uniforme, homogènia, sense diversitat. Malgrat que, quan 
aquests projectes volen complicar la seva imatge arquitectònica per 
intentar dissimular-ne la monotonia, a vegades són volumètricament 
complexos, l'aïllament funcional respecte de l'entorn fa que siguin 
incapaços de generar ciutat autèntica. 
 
La proposta de construir 130.000m2 d'habitatge social i 100.000m2 

d'equipaments -de barri i d'àmbit ciutadà-, i 22.000 m2 de parc públic 
sobre les onze hectàrees de solar, pla i buit, que havien ocupat les 
casernes d'artilleria al districte de Sant Andreu, pretén superar 
aquests precedents i organitzar un barri modern on les múltiples 
interrelacions entre moviments i volums, i la manifestació d'una 
densitat elevada però que no perd la simplicitat geomètrica, permetin 
una experiència espacial complexa, que expressi la diversitat en l'ús 
habitual de l'espai. El fet de proposar la circulació dels vianants a 
través de les volumetries compactes i la superposició d'itineraris 
quotidians (per agafar el transport públic, per anar fins a l'escola, per 
acudir als serveis del barri) amb desplaçaments d'escala ciutadana o 
metropolitana (visites al parc o a la biblioteca, a l'hospital o a l'alberg 
universitari, etc.) enriqueixen un esquema que adopta com a espina 
dorsal d'habitatge i comerç l'eix del passeig de Torras i Bages, 
verdadera avinguda central entre els nuclis històrics de Sant Andreu i 
la Trinitat, que ja disposa d'una bona xarxa de transport públic i porta 
associada la imatge de la Casa Bloc del GATPAC. 
 
Les infraestructures principals ja hi són, i també tenim el paper 
protagonista de l'eix central, reforçat per les fileres de magnífics 
plàtans, que ja han consolidat una distribució de l'espai determinada. 
Un segon ordre de vialitat rodat s'estableix a partit de passejos de 
servei darrere els blocs que donen al passeig, de manera que es 
redueix al mínim la circulació rodada interior i s'hi amaguen totes les 
rampes d'accés als aparcaments subterranis. I mentre que els 
desplaçaments de circulació rodada són absorbits en línia, els dels 
vianants es dispersen en múltiples obertures i porxades, entre les 
edificacions. 
 
D'altra banda, els blocs que donen al passeig són de cinc altures i 
tenen pantalles transversals d'alçades variables. La volumetria global 
està dividida en cases, i es multiplica el nombre de portals per 
garantir una habitabilitat més domèstica i per promoure un ús més 
actiu de voravies i carrers. 
 
EL fet que hi hagi una altura diferent per a cada casa fixa un perfil 
escalonat que identifica la imatge global del barri, sense necessitat 
d'artificis icònics, i permet un ús intensiu de les façanes mitgeres. 
Són petites torres adossades i no blocs seguits, amb carrers sense 
rampes i molts portals. 
 
Per aconseguir aquest resultat és fonamental l'acoblament de la feina 
dels arquitectes (dotze projectes de residència, dotze projectes 
d'equipament, quatre projectes d'urbanització). La coordinació i la 
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discussió amb els arquitectes projectistes (guanyadors de premis 
FAD) és part interessantíssima d'un procés que introdueix llibertat 
subjectives dins d'un sistema normatiu tan elemental com rígid: 
alineacions frontals planes, alineacions laterals lliures, altures de 
casa fixes, superiors a l'edificabilitat necessària, plantes baixes 
mitgeres, discontinuïtat de perfils. D'altra banda, la urbanitat de la 
construcció, que s'obté per mitjà de la densitat i la intersecció dels 
volums compactes, pren l'abundància d'equipament com a base per 
conformar els espais públics. La rambla d'Equipaments és una 
estructura espacial i funcional innovadora que entrellaça les 
instal·lacions que concentren els ingressos dels principals serveis 
públics per al districte i la ciutat, les quals, per les seves dimensions i 
el seu disseny, no es podrien incloure a manera de pantalles de 
volumetria central, que s'estableix en continuïtat amb els carrers 
adjacents com a via perquè hi circulin vianants. 
 
Per la seva dimensió i la seva situació, aquest és un projecte de 
ciutat dins de la ciutat. Aquí no hi ha ni reforma ni rehabilitació, sinó 
suport a la ciutat nova atenent als seus aspectes més complexos. La 
centralitat metropolitana d'aquest espai i la voluntat d'interacció 
(interna i externa) provocada per la disposició urbanística poden ser, 
del que podria haver estat un programa inicial d'habitatges i serveis 
independents, un veritable projecte urbà, experiència pilot en la nova 
política d'habitatge que es proposen les administracions catalanes. 
 
 
 

Urbanitat capil·lar, Manuel de Solà-Morales 
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