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EDIFICI RÒTULA

Es planteja un projecte que no només doni resposta a 
les necessitats de les seves usuàries, sinó també que 
aporti valor a l’entorn urbà que l’envolta. 

L’edifici es planteja com una peça urbana que articula 
un teixit de petites cases unifamiliars entre mitgeres i 
un teixit d’edifici massiu de i llenguatge més contem-
porani. També vetlla per mantenir l’skyline de PB + 2 
existent en tota la façana del carrer Pla dels Cirerers 
i resol les cinc plantes que té per sobre a través d’un 
esgraonat que s’adapta a la topografia del terreny.

Compromís
amb la ciutat

ECOLOGIA I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

L’edifici fa front a la lluita contra l’emergència climàtica a través de 
tres estratègies:

Baixa demanda energètica: s’ha dissenyat per assolir nivell d’efici-
ència de casa passiva o edifici de consum quasi nul (nZEB), reduint 
molt més del que exigeix la normativa vigent d’estalvi energètic.
 
Mínima petjada ecològica: s’ha dissenyat per tal que el cost 
ambiental associat a la fabricació, transport, posada en obra i futur 
reciclatge de l’edifici sigui mínim. Per aconseguir-ho s’ha optat per 
construir amb els següents materials: fusta contra laminada (CLT), 
morter de calç, panells de fibra-guix i llana de roca. Té un paper 
destacat la construcció en sec de l’edifici, ja que permet reduir 
considerablement del volum de residus i facilitar el desmuntatge, 
reciclatge i reutilització dels materials.

Instal· l acions eficients i renovables: tots els edificis neces-
siten energia per poder escalfar l’aigua, cuinar, il· luminar, fer ús 
d’electrodomèstics i ventiladors, i també per climatitzar. En el 
cas de Cirerers, les instal.lacons que aporten aquest confort són 
el màxim d’eficients i prioritza l’ús d’energies renovables a través 
de la ventilació controlada dels ha bitatges (VMC), l’aerotèrmia 
centralitzada per produir fred i calor i l’energia solar fotovoltaica 
per produir electricitat.

Compromís amb 
el medi ambient

LA CASA ÉS TOT L’EDIFICI

Els espais que estructuren un edifici de cohabitatge són els espais 
col· lectius i d’ús comunitari. Aquests són els que donen sentit i 
identitat al projecte social i esdevenen l’element central del procés 
de codisseny arquitectònic. En el cas de Cirerers es plantegen 
quatre tipus d’espais, que venen definits pel seu grau d’obertura i 
de vincle amb allò comunitari:

Compromís amb 
la comunitat

Espais oberts al barri: a l’espai de 
planta baixa de l’edifici més obert 
a la plaça i al carrer s’hi allotjarà un 
taller-escola de cuina i restauració 
destinat a la formació de dones del 
barri. La comunitat de Cirerers aposta 
així per la vinculació amb les neces-
sitats del barri i per oferir-hi noves 
oportunitats d’orientació laboral.

Espais d’ús comunitari: l’edifici inte-
gra diversos espais comuns definits 
per les pròpies usuàries de Cirerers i 
consten de 240 m2 d’espai comunitari 
en planta baixa, 240 m2 de carrer- 
replà distribuits en 6 plantes i 240 
m2 de terrasses exteriors. Aquests 
últims estaran situats a les cobertes 
de les plantes 3a, 6a i 7a i podran ser 
utilitzats com a menjador comunitari, 
per fer-hi activitats lúdiques a l’aire 
lliure i ubicar-hi un hort.

Espais d’ús col· l ectiu: el projecte 
preveu un tipus d’espai col· lectiu 
intermig, que no és ni 100% privatiu 
ni 100% comunitari. És un espai 
exterior cobert d’uns 40 m2 situat 
a cada planta i que hem anomenat 
“carrer-replà”. Aquest, a més de 
donar accés als habitatges i allotjar 
la bugaderia compartida de cada 
planta, serà un espai d’expansió dels 
propis habitatges i de relació entre 
les veïnes.

Espais d’ús privatiu: l’edifici té 
un total de 32 espais d’ús privatiu, 
és a dir, espais d’ús exclusiu per 
cada unitat de convivència de tres 
tipologies diferents, la majoria dels 
quals amb zona exterior: T1) 22 
habitatges passants d’entre 40-45 m2 
T2) 5 habitatges en cantonada d’entre 
60-65 m2 i T3) 5 habitatges passants 
d’entre 60-65 m2..
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