
DESBLOC: MEMÒRIA 
 
La casa bloc imposa, com a bon edifici racionalista, un ordre modular que permet 
modificacions a dins del seu sistema. La proposta planteja la possibilitat de seguir aquest 
ordre, no només espacial sinó constructiu i d’instal·lacions, per afegir una nova 
configuració adient pels usos demandats: en aquest cas, una planta d’habitatges que 
requereixen una optimització de l’espai, però també dignitat i identitat pròpia.  
 
La planta primera es genera a partir de la successió de nuclis a l'espina central de l'edifici, 
aprofitant la posició de les instal·lacions i alliberant les façanes. L'habitatge pren un vànol 
estructural i un mòdul de serveis del següent i deixa el successiu lliure per créixer, o bé ell, 
o bé l'habitatge simètric. L'habitatge generat té una superfície i configuració més adient 
per a nuclis familiars. A més, la seva relació directa amb un espai comú de qualitat com la 
passera incita més que la planta superior a acollir relacions comunitàries. Per això, els 
espais compartits apareixen en relació amb aquesta passera, en límit entre comú i privat. 
  
La planta segona agrupa els nuclis al voltant del passadís central, de manera que, 
desencaixant-los longitudinalment, els accessos als habitatges aconsegueixen un porxo 
propi i una entrada més privada. Aquestes vivendes tenen una configuració i sistema 
d'agregació i creixement més adients per individus o estades de curta estància. Per això, 
els espais compartits que apareixen remeteixen més que els de la planta inferior a les 
activitats social que a petits espais de reunió entre coneguts. 

 
PLANTA 1 PLANTA 2 

UNITAT 
INTERIOR 

(m2) 
TERRASSA 

(m2) 
VOLUM 

(m3) 
UNITAT 

INTERIOR 
(m2) 

TERRASSA 
(m2) 

VOLUM 
(m3) 

1.1 25 8 89,1 2.1 30 0 81 

1.2 45 16 164,7 2.2 34 0 91,8 

1.3 35 8 116,1 2.3 30 0 81 

1.4 40 16 151,2 2.4 34 0 91,8 

Comú I 12 0 32,4 2.5 30 0 81 

1.5 25 8 89,1 2.6 34 0 91,8 

1.6 45 16 164,7 2.7 34 0 91,8 

1.7 35 8 116,1 2.8 34 0 91,8 

1.8 30 8 102,6 2.9 34 0 91,8 

Comú II 12 0 32,4 2.10 34 0 91,8 

1.9 25 8 89,1 recepció 25 1 70,2 

Passera 55 29 226,8 Comú 35 2 99,9 

  
   

Infantil 25 3 75,6 

  
   

Passadís 94 4 264,6 

 
Les unitats, en màxima ocupació, podem acollir a 54 persones: 26 a P1 i 28 a P2. 
 
Per alliberar els habitatges de la sensació de “residència”, es tracta de suprimir els 
mecanismes que es basin en la repetició i potenciar els identitaris. Per això, i aprofitant les 
diferents característiques de les dues plantes i les diverses necessitats dels usuaris, es 
proposen configuracions pròpies per a cada planta, però a més, traslladant aquesta lògica 
a cada habitatge, es tractarà amb diferents recursos cromàtics cadascuna de les unitats, 
fent servir tècniques que no augmentin el cost de la instal·lació però que atorguin 



característiques úniques a cada apartament: mentre que les peces de revestiments i 
elements seran les mateixes, cada habitatge tindrà una tonalitat pròpia per vorades, 
cantoneres i detalls, que permeti a l’usuari identificar casa seva com a pròpia. 
 
Tal i com s’explica a les làmines, les solucions constructives adoptades es basen 
fonamentalment en els criteris de durabilitat i baix cost (fàcil instal·lació, materials 
senzills, manteniment mínim). Pels mòduls de serveis es fan servir envans d’obra 
enguixats o alicatats mitjançant rajola de 20x20, i els envans lleugers separadors es 
construeixen amb estructura metàl·lica i cartró guix, per preveure modificacions i poder 
incloure una porta “anul·lable”. Les cuines seran estàndard (mobles bàsics aglomerats 
amb porta xapada en melamina blanca) al igual que els sanitaris (mesures de catàleg i 
elements porcellànics blancs de gama bàsica). Es planteja una substitució dels 
revestiments interiors dels habitatges amb materials nous i durables (terra enrajolat 
recuperant l’aspecte original i parets enguixades) i recuperant les biguetes del sostre per 
posar-les en valor. L’eficiència energètica de l’edifici milloraria amb una millora de 
l’aïllament de façana mitjançant trasdossat interior, així com una substitució de les 
carpinteries per unes que recuperin la dimensió i aspecte de les originals (partida que es 
podria plantejar per fases per assumir els costos de manera còmoda).  
 
 
El Pressupost proposat és troba a dins de dels límits del PEM Màxim atorgat per l'obra: 
1040 m2 dividits en dues plantes de 520 m2 cadascuna, amb 19 serveis, 19 cuines 
completes i 17 magatzems privats i un de comunitari. Tenint en compte el preu per unitat 
(351500 € bany, 7500 € cuina, 1500 € magatzem) obtindríem uns 236000 € per les peces 
que vertebren el projecte hauríem d'afegir a els paraments de cartró guix practicables (22 
Ut a 1300 €) i a els paraments de pladur estàndard (11 Ut a 700 €), el sanejament i el 
recobriment de terra amb rajola ceràmica de 700 m2 útils (21800 €), la col·locació de 
Conductes i peces de calefacció per a les 19 unitats residencials (29200 €) , instal·lació 
general d'ACS comptant amb la caldera actual situada en planta baixa (es destinaria una 
reserva en cas d'haver de reparar-la o substituir-la) (18600 €) i instal·lació elèctrica 
(35000€). Quedaria a més una partida d’enderrocs generals i substraccions de paraments 
de 11000 €, la construcció d’un forjat per anul·lar les escales actuals de 7300€ i un de 
pintura de 9500 €. 
El total de totes aquestes partides sumen un total aproximat de 404.700,00 €.  
El desenvolupament de l'obra contempla un procés per fases solapades que permet 
l'execució de diverses partides de forma simultània, i la configuració modular fa que la 
instal·lació se simplifiqui en base a la repetició, el que accelera el procés de l'obra (i 
disminueix el seu cost). D'aquesta manera, la primera fase consistiria en la demolició dels 
envans d'obra (excepte els referents a façanes protegides i els envans d'obra es poguessin 
salvar de la planta segona, arcs inclosos), substracció de paviments i la construcció del 
forjat per anul·lar l'escala que uneix amb les oficines d'Habitat 3. En la fase 2, com a punt 
principal de l'obra, es construirien els nuclis d'obra de banys i magatzems. Amb aquests 
elements construïts la resta de gremis poden desenvolupar el seu treball de forma 
paral·lela (fase 3), tant a l'interior d'aquests com a l'exterior. Així, a l'interior començaria 
la instal·lació de preses i desguassos, enrajolat, col·locació de peces pròpies i acabaments 
finals, mentre que a l'exterior es col·locaria el sòl ceràmic, el pladur que resta per tancar 
les estades, els conductes de calefacció i la resta d'elements de la cuina, així com totes les 
instal·lacions de renovació d'aire i extracció de fums connectades a les existents. 
 
Pel que fa a terminis, s'estima la realització de l'obra en 22 setmanes.  


