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ÍNTRODUCCIÓ

Explicació personal de l’elecció del tema 

L’elecció del tema d’aquest treball és degut al meu interès cap a la L’elecció del tema d’aquest treball és degut al meu interès cap a la sociologia i l’habitatge. La 
investigació i unió d’aquests dos conceptes em conclou en un esperançat paper clau de l’arquitecte 
en la societat. El nostre objectiu com a professionals és principalment donar resposta a les necessi-
tats socials de cada època, sent conscients que la manera de projectar els espais evoluciona i s’ha 
d’adaptar a les noves formes de viure. La sociologia doncs ens explica els comportaments, ideolo-
gies i conductes de l’home actual. I l’habitatge, és la cèl·lula mínima, universal i bàsica de tot ésser 
humà. És així doncs, com em captiva la idea de poder modelar un una obra arquitectònica al servei i 
segons les conductes de l’home.
Com expressa el títol, enfocarem el treball en època de quarantena en situació de pandèmia. Un 
període que ha afectat tota la societat mundial, complint un llarg temps confinats a casa. Un estat 
sanitari que ha estat present en el passat i que ho serà també en el futur. I és hora d’investigar o 
posar de la nostra part per millorar el problema. És en aquest estat sociològic on l’arquitectura 
entrarà en acció. 

Objectiu 

“...quan les necessitats del ciutadans canvien, també ho fan les ciutats i les llars...”

En aquests escenaris la vida de milions de persones ha canviat completament. Els efectes mundials 
de la pandèmia inclouen la inestabilitat social i econòmica, el racisme i xenofòbia i la decisió de 
confinar països sencers a quedar-se a casa. A mesura que el món s’enfronta a noves amenaces glo-
bals, cal dissenyar la casa del demà en èpoques on la quarantena pot formar part de la nostra vida 
quotidiana. Això ens demostra que existeix un fort lligam entre la salut i l’arquitectura, i que aques-
ta ha d’evolucionar i adaptar-se constantment. 
 
La meva aportació en aquest treball serà poder resoldre les necessitats de l’habitatge en època de 
quarantena responent a preguntes com les següents:

Quan milions de persones estan aïllades i treballen des de casa, quines Quan milions de persones estan aïllades i treballen des de casa, quines característiques ha de tenir 
una llar? Quan la gent no se li permet acudir a espais públics, com canvien les ciutats i els espais 
públics? En termes de centres de salut i d’interiorisme, quins són els detalls arquitectònics higiènics 
de la realitat pandèmica? Com es pot aconseguir una llar confortable i sana (de cos i de ment) 
sense l’ansietat de sortir a fora?...

També aprofundiré en la creació d’edificis d’També aprofundiré en la creació d’edificis d’habitatges independents i sostenibles, amb un submi-
nistrament d’aigua, calefacció i electricitat propis. Un fet clau en un moment on s’ha de reduir el 
contacte amb l’exterior i elaborar un nou sistema de generació d’energia i subministrament indivi-
dual. L’objectiu personal engloba també experimentar, investigar, proposar i treure conclusions 
sòlides i aplicables a la realitat.

Desitjo que pugui ser un espai de reflexió, replantejament, experimentació i punt de partida a possi-
ble canvis en l’àmbit de l’habitatge. Perquè puguem anar creixent i madurant la nostra feina i que no 
tanquem mai les portes a la creació dels dissenys funcionals i sobretot, bells, sempre al servei de la 
societat i adaptant-se als nous temps.





Desenvolupament i mètode del treball 

El treball es basa en dues parts principals:

La La primera és una exposició teòrica del tema escollit. En aquest apartat es concretarà a través de 
personatges rellevants i experts dins el món arquitectònic i sanitari, els diversos conceptes de pes del 
treball. Mesures mèdiques, nous comportaments, modificacions d’hàbits, canvi de tipologia d’espais, 
noves necessitats de l’habitatge, els canvis de tendències, el futur de la convivència comunitària, etc. 
L’objectiu és que sigui una base teòrica sòlida que serveixi com a pauta en la qual desenvolupar la 
segona part del treball. Aquesta informació serà extreta d’articles, entrevistes, conferències i informa-
tius varis, que estan disponibles a internet i a altres plataformes digitals, i les quals mostro a la bibliotius varis, que estan disponibles a internet i a altres plataformes digitals, i les quals mostro a la biblio-
grafia. 

La segona part és totalment encarada al projecte. En aquest apartat presentaré l’edifici escollit indi-
cant el lloc, el solar, el programa, i algunes referències projectuals similars. L’idea és que, en un futur, 
pugui posar en pràctica els coneixements adquirits amb aquesta investigació prèvia i dur a terme una 
re-estructuració d’un edifici plurifamiliar d’habitatges per habilitar-lo en època de quarantena.

SOBRE EL TEMA ESCOLLIT

La paraula quarantena prové del llatí “quadraginta” i està formada pel sufix -ena després de la 
paraula quaranta. Es refereix a un període de quaranta dies on s’aïllen les persones o animals per 
raons sanitàries. 

La paraula pandèmia prové del grec pandemos. “Pan” es refereix a tot i “demos” significa poble. A 
nivell etimològic pandèmia significa estrictament reunió del poble, però el seu significat afecta a un 
àmbit mèdic i sanitari. 

Segons la OMS, una pandèmia és la propagació mundial d’una nova malaltia amb caràcter infecciós i Segons la OMS, una pandèmia és la propagació mundial d’una nova malaltia amb caràcter infecciós i 
de classe epidèmica, que ocorre simultàniament en diferents països i que afecta a una part important 
de la població. 

Dins d’aquest concepte, hem de diferenciar tres derivants que no podem confondre en la jerarquia 
de les malalties infeccioses: brots, epidèmies i pandèmies.
En el primer cas, el brot té un caràcter específic, ocorre e un lloc i moment determinats en el temps i En el primer cas, el brot té un caràcter específic, ocorre e un lloc i moment determinats en el temps i 
l’espai. Si aquest brot es descontrola podem parlar d’una epidèmia (per exemple l’èbola). L’escala 
augmenta en el cas de pandèmia, en el qual s’engloba diversos continents i on els casos no són 
importats, sinó que es transmeten dins dels mateixos. En aquest últim cas entra a formar part el 
coronavirus, nascut a la Xina. La globalització i intercomunicació del diferents països mundials han 
facilitat la seva propagació i el contagi, arribant a una extensió en quasi tots els països del món i a 
una situació d’alarma sanitària mundial, fent estar en quarantena i confinament a casa, a quasi tota la una situació d’alarma sanitària mundial, fent estar en quarantena i confinament a casa, a quasi tota la 
seva població. 
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EVOLUCIÓ HISTÒRICA I IMPORTÀNCIA DEL TEMA ESCOLLIT

La malaltia forma part de la història de la humanitat de manera intrínseca. En l’actualitat estem 
patint les causes del Coronavirus, però des de que l’ésser humà va començar a organitzar-se en 
societat i a crear nuclis de persones que convivien conjuntament en un mateix espai territorial, les 
malalties infeccioses va prendre un especial protagonisme.  

A mesura que la població mundial anava creixent i s’anava densificant en el territori, van començar 
els primers brots i posteriorment epidèmies i pandèmies. Aquestes van transformar les societats 
que van afectar i influir decisivament en el curs de la història. 

Així doncs, exposem en la següentAixí doncs, exposem en la següent línia històrica les malalties infeccioses que més recentment ens 
han afectat, conjuntament amb el seu número de morts: 

Com hem pogut comprovar en aquest anàlisi històric, els casos de malalties infeccioses que s’este-
nen a arreu del territori han sigut reiterats i contundents al llarg de la història a arreu del món, i 
molts experts afirmen que no seran les últimes. 

En una entrevista actual a Salvador Macip, doctor en Genètica Molecular i Fisiologia Humana, que 
col·labora amb investigacions contra el COVID-19, comenta el futur sobre les pandèmies mundials. 
Explica en paraules textuals: “... ara vivim en unes condicions diferents en un entorn diferent... ens 
estem movent constantment d’un lloc a un altre i de forma massiva, i en conseqüència, existeix un 
risc més elevat que els virus es converteixin en pandèmia. Així que el risc de pandèmia serà molt més 
elevat que en altres moments de la història.” També afegeix: “ La OMS porta anys demanant a la 
comunitat internacional perquè es prepari per una possible pandèmia que podria ser d’un virus 
desconegut i aquí actualment tenim un exemple de com podria ser. Però realment, podria ser inclús desconegut i aquí actualment tenim un exemple de com podria ser. Però realment, podria ser inclús 
pitjor.” 

Molts estudis científics constaten que hi hauran extensions de virus a escala mundial en el futur 
pròxim. No només serem quasi 10 milions de persones en tot el món al 2050, sinó que gran part 
d’elles viuran a les ciutats. Els països, els governs i la societat s’han de preparar per poder afrontar 
una altre crisis sanitària i patir les menys conseqüències possibles.
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PRIMERA PART - SALUT I ARQUITECTURA

MESURES SANITÀRIES ESTABLERTES

En aquest apartat es manifestaran els nous comportaments higiènics i saludables que s’han establert En aquest apartat es manifestaran els nous comportaments higiènics i saludables que s’han establert 
a la població per combatre el virus. Primerament indicarem les mesures higièniques que la OMS ha 
declarat a traves de les autoritats de salut pública pertinents a nivell nacional i local. Aquestes pautes 
marcaran un nou estil d’hàbits sanitaris obligatoris a tots els ciutadans, que afectaran directament al 
comportament diari de les persones i que en conseqüència, necessitaran ser compatibles i acollits 
per l’arquitectura. 

Per poder adaptar-nos aquests canvis, abans hem de saber quins són i perquè es duen a terme Per poder adaptar-nos aquests canvis, abans hem de saber quins són i perquè es duen a terme 
d’aquesta manera. Aquí n’identifiquem els més importants: 

-Netejar-se les mans freqüentment. Amb un desinfectant de mans a base d’alcohol o amb aigua i 
sabó. Aquest fet mata el virus si es troba en les extremitats superiors. 

--Adoptar mesures d’higiene respiratòria. Al tossir o esternudar, s’ha de cobrir la boca o nas amb el 
colze flexionat o amb un mocador. Posteriorment aquest s’ha de llençar i s’ha de netejar les mans 
amb un desinfectant o amb aigua i sabó. D’aquesta manera s’evita la propagació de gèrmens i virus, 
a diferència de fer-ho amb les mans. 

-Mantenir el distanciament social. Mantenir  al menys 1 metre de distancia entre persones. En les 
malalties infeccioses com en el cas del covid-19, al tossir o esternudar, es projecten petites cotícules 
que contenen el virus. Aquest distanciament és el mínim per no contagiar-se. 

--Portar mascareta si la distància de seguretat no està garantida. 

-Intentar desinfectar tot el material que hagi estat en contacte amb l’exterior i ens espais públics. 
Sobretot abans d’accedir a la llar, es recomanable tenir una rutina de desinfecció, tant de cos com de 
material, per no contaminar la resta de la casa. 

Entre aquestes mesures higièniques també neixen a arrel de la pandèmia nous comportaments que Entre aquestes mesures higièniques també neixen a arrel de la pandèmia nous comportaments que 
tenen a veure directament amb la salut del cos. Els experts han remarcat que l’alimentació i mantenir 
un estil de vida saludable pot fer augmentar les defenses del cos i per tant proporcionar un millor 
sistema immunitari, fet essencial per combatre els virus. Cal saber que hi ha varies coses que ens 
faran augmentar les nostres defenses, i altres, que ens les faran baixar. Cal saber de què es tracten i 
posar en pràctica aquests hàbits per poder millorar la qualitat i benestar de vida dels ciutadans. 





SALUT I ARQUITECTURA 

Les causes que baixen les defenses i debiliten el sistema immunitari són les següents:

-L’edat. Totes les persones majors tenen les defenses baixes degut a l’elevada edat i el desgast 
immunitari. 

-Falta d’hidratació. Cal beure entre 1,5-2 litres d’aigua al dia. Aquesta ingesta proporcionarà hidra-
tació a les cèl·lules del nostre cos perquè duguin a terme de forma correcte les seves funcions i a la 
vegada, eliminin totes les toxines. 

-Tenir malalties prèvies. Aquest estat provoca que les defenses estiguin pendents de resoldre aquest 
front i per tant, el sistema immunitari es debilita. En conseqüència, és molt més senzill pel virus 
penetrar dins el cos. 

-Sedentarisme. Estar quiet, en repòs. No fer esport i estar passiu debilita el sistema immunitari i el 
cos en general. 

-L’estrès. Les preocupacions, el nerviosisme, les aglomeracions de feina, no descansar bé, etc. En 
general, portar una vida molt atrafegada i absorbidora, sense moments de tranquil·litat i pau. 

-El -El mòbil. L’estar permanentment en contacte amb el mòbil i les ones d’aquest, produeix una dismi-
nució de les defenses de forma contundent. 

-El sucre. Tota persona que té el sucre elevat, en conseqüència les seves defenses baixes. 

-Finalment el tabac i l’alcohol. No només debiliten les defenses, sinó que són la base d’altres malal-
ties mortals pel cos. 

Un cop exposats els generadors d’una vida poc saludable, presentarem en el següent apartat, els 
hàbits que sí augmenten les defenses. Aquests són:

-Una bona i constant hidratació.

-Activitat Física. Totes les persones de qualsevol edat han de fer esport, sempre d’acord a les seves 
condicions. 

-Aliments com l’all, el gingebre, la mel, la cúrcuma, el coco, els xampinyons, la canella, les verdures, 
el peix i les fruites que continguin altes quantitats de vitamines D i C.

-Rebre llum solar. El sol ajuda a que el cos pugui absorbir les vitamines que consumim en els 
aliments. 

--Dormir i descansar (és aconsellable aproximadament 8 hores). És necessari descansar el cos, estar 
en pau, tranquil·litat i tenir una bona salut mental. Es recomana fer activitats com meditació o ioga 
per ajudar a generar aquest estat de calma. 





SALUT I ARQUITECTURA 

NOVES TENDÈNCIES DE MERCAT 

Una de les conseqüències directes del confinament ha sigut conviure d’una forma total dins les llars, i Una de les conseqüències directes del confinament ha sigut conviure d’una forma total dins les llars, i 
per tant, comprovar el funcionament i confort dels habitatges en tots els seus sentits. Els inquilins 
de cada llar han hagut de desenvolupar totes les accions i necessitats del dia a dia en espais que han 
arribat a ser molt petits en alguns casos. Molts dels ciutadans han pogut concloure quines són les 
mancances o pel contrari, els punts forts de les seves cases, i molts d’ells han optat per replantejar 
la classe d’habitatge en el que volen viure, descobrint que les seves cases no tenen el que la seva 
família necessita. Aquests canvis es mostren a través de família necessita. Aquests canvis es mostren a través de noves tendències. Aquestes han estat regis-
trades tant per portals immobiliaris i de compra i venta, com també per professionals del sector com 
arquitectes, dissenyadors, constructors, sociòlegs i altres agents del món empresarial. Les seves 
conclusions i resultats han estat acceptats com a noves preferències dels ciutadans. Aquestes ten-
dències han sigut molt representatives i globals en tota la població i les explicarem a continuació:

La primera tendència social, contradiu el moviment migratori cap al nucli de les grans ciutats que 
havia sigut tant contundent a principis de segle. Uns espais urbans que promovien la proximitat dels 
llocs de treball, l’encontre entre múltiples persones, l’acumulació de públic i l’alta vida social (bars, 
botigues, places, oficines, parcs, passejos) i que ara no estan adaptats a les fortes mesures de segure-
tat sanitàries que s’estableixen entre els ciutadans. Aquesta elevada vida social i laboral fora de casa 
portava conseqüentment una disminució de les prestacions dels habitatges (la majoria de perso-
nes de classe social mitjana). Exemples com l’escassa superfície de la llar, la falta de balcons i zones 
exteriors, la manca d’espais de treball, o inclús, la pèssima il·luminació natural, podien ser exemples 
bastant comuns en habitatges cèntrics. La quarantena ha produït en els inquilins d’aquestes llars 
urbanes el desig pels grans habitatges, allunyats dels nuclis de població amb zones exteriors com 
jardins i terrasses i a prop de la naturalesa. Aquest increment de desig de mobilitat cap a les 
finques, cases adossades i xalets també es pot definir com a èxode. Aquest es basa en l’ocupació 
d’habitatges que es troben a la perifèria de les ciutats, en un espai més ampli però amb accés (a 
través de transport públic com trens, busos o transport privat) als llocs de treball amb les prestacions través de transport públic com trens, busos o transport privat) als llocs de treball amb les prestacions 
d’una vida més tranquil·la a les afores. També podem afegir aquells treballadors que opten per 
abandonar definitivament la ciutat gràcies al teletreball i trien l’opció d’immobles que cobreixin les 
seves necessitats als radis més externs de la ciutat, fora de les aglomeracions. En conclusió, tot marca 
la tendència a la baixa de viure en les metròpolis per mudar-se a les afores. 

Les dades següents ens mostren com la tendència mobiliària migratòria que hem comentat és una 
tendència actual. Els resultats de recerques a portals immobiliaris d’internet com Fotocasa o Idealista, 
mostren que els pisos, que abans eren la tipologia més visitada històricament, ara es troben en 
descens. A l’abril va representar únicament el 52% de les recerques, una dada que mostra la caiguda 
del 14% respecte a recerques anteriors. 

Pel contrari, les finques rústiques han experimentat un augment del 46% en les recerques: aquest 
inclouen els xalets (36%) i les cases adossades (24%). 

També s’ha registrat que la demanda de





SALUT I ARQUITECTURA 

També s’ha registrat que la demanda de jardí i terrassa ha augmentat respecte abans de la quaran-
tena. Aquest fet és degut a que l’aïllament ha ajudat a valorar l’entorn exterior en el que poder 
passejar, fer esport, estar en contacte amb la naturalesa i gaudir del bon temps. Concretament des 
del 18 de març s’ha comprovat que la recerca d’habitatges amb el condicionant de jardí o terrassa ha 
incrementat un 40%. Un canvi absolut, ja que abans no era un element prioritari i ara ha esdevingut 
quasi essencial. 

Una altre característica en el món immobiliari és que hi ha hagut una reorganització dels llogaters 
turístics. La frenada de turistes i la incertesa sobre quant temps podria durar aquesta situació, està 
forçant a propietaris i inversos a buscar fórmules per gestionar els efectes de la crisis. Aquestes 
fórmules s’han traduït en lloguers temporals a manera de supervivència per cobrir les despeses de 
les hipoteques i altres gastos del pis. Aquests llogaters ofereixen contractes emparats per la llei, que 
van de sis mesos a un any, amb molt bones localitzacions i amb preus molt competitius per seduir 
treballadors estrangers o estudiants. 

Un estudi de Standford de 250 persones el 2017 va mostrar un 
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Entrant en l’àmbit dels habitatges, el canvi de tendència més important que s’ha registrat és el del 
teletreball. En estat de quarantena és impossible començar a formular la següent pregunta: estem 
vivint el final de la tipologia tradicional de l’oficina i el principi de l’era del teletreball?
Està clar que el coronavirus no destruirà irrefutablement els edificis d’oficines tradicionals, però ha Està clar que el coronavirus no destruirà irrefutablement els edificis d’oficines tradicionals, però ha 
ocasionat un experiment global de treball des de casa, que quan tot torni a la normalitat, pot causar 
una reflexió sobre els beneficis del teletreball, o almenys un canvi substancial en la tipologia tradicio-
nal d’oficines. 

Un estudi de Standford de 250 persones el 2017 va mostrar un efecte positiu de treballar a casa pels 
treballadors: la productivitat va augmentar un 13.5%, va reduir els dies de malaltia i va millorar la 
satisfacció laboral. Els avantatges pels treballadors són obvies, menys temps i diners pel trasllat, un 
millor equilibri entre vida laboral i vida familiar i una atmosfera més tranquil·la i més productiva. 
Així doncs, els grans edificis d’oficines establerts al centre de les grans ciutats tenen futur? Si el 
teletreball dóna bons resultats, les grans empreses es poden estalviar l‘elevada inversió i cost 
d’aquests espais? 

AAdaptar i redissenyar els espais d’oficines és un fet que a partir d’ara serà completament necessari 
si es vol mantenir el funcionament d’aquests espais comunitaris i d’intercanvi professional. Els 
experts marquen seguir aquests noves pautes en l’àmbit d’oficines per mantenir la seguretat sani-
tària i el bon desenvolupament dels treballadors de cara el futur post-pandèmia: 

-És imprescindible ara la contínua neteja i desinfecció dels espais, com també seguir estrictament 
les conductes d’higiene dels treballadors. Introduir materials antibacterians i de fàcil neteja.

-Continuar les mesures de distanciament social que suggereixen el distanciament de més de dos 
metres entre persones. Els espais de treball hauran de ser re-acondicionats per poder complir la 
normativa sanitària establerta entre el personal.
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-Millorar els sistemes de ventilació i filtració de l’aire acondicionat dels espais. És clau una bona 
recollida d’aire brut i una injecció d’aire pur i sanejat. Aquest sistema evitarà l’aire estancat que pot 
fàcilment propagar de forma més fàcil el virus. Pot ser a través de ventilació creuada natural o amb 
sistemes mecànics. 

-Reduir al mínim el nombre d'escriptoris fixos en les oficines a favor d'espais flexibles i informals. 

-Oficines compromeses amb el -Oficines compromeses amb el medi ambient. La sostenibilitat ha de ser un aspecte comú i impres-
cindible a tots els nous projectes del futur. Es reclama un augment de consciència medi ambiental i 
materials respectuosos amb el medi ambient, o inclús materials reciclats.

-Oficines verdes i intel·ligents. Nombrosos estudis revelen que tenir llum natural en els espais de 
treball, plantes en l’oficina, espais verds, parets verdes, etc. pot arribar a augmentar la productivitat 
un 15%. 

-Oficines obertes. Les oficines tradicionals compten amb la fragmentació de molts espais de forma 
tancada i jerarquitzada. En aquest apartat es fa referència a crear espais grans i oberts a fi d’augmen-
tar la creativitat, la col·laboració entre companys, la comunicació i l’ascens de riquesa de coneixe-
ments a través del co-working. 

-Espais on es pugui disminuir l’estrès i alliberar tensions. Espais recreatius, sala de jocs, guarderies, 
restaurants, gimnàs,... S’ha demostrat que  aquests espais augmenten la productivitat i l’eficiència. 

És doncs, un canvi substancial en relació a les oficines tradicionals. S’ha d’invertir molt capital i fer 
canvis estructurals, que molts empresaris, potser veuen totalment innecessari amb els bons resultats 
del teletreball. Així doncs, com a conclusió podrem veure la tendència de les oficines a la baixa i 
una gran demanda per adaptar els espais domèstics a un lloc de treball.   

+
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Una altre tendència en relació als habitatges és la desfragmentació i la no jerarquització dels espais. 
En lloc de comprar una casa amb un menjador, dos dormitoris i una cuina 8 m2, es pot comprar una 
casa amb quatre peces de 15 m2, de manera que cada persona les configuri segons les seves neces-
sitats al llarg del temps que visqui en aquella casa.

Durant la primera setmana de l’estat d’alarma a Espanya el tràfic d’internet va créixer un 80%, 
segons les dades compartides pel president del Govern, Pedro Sánchez, que va explicar aquesta 
tendència de creixement digital degut a “l’expansió de totes les plataformes de teletreball i totes les 
ofertes d’entreteniment a distància a causa del confinament.” L’obligació de romandre a casa ha 
derivat a una evolució accelerada i urgent de moltes de les activitats del món digital. Segons la 
científica social Belén Barreiro, fundadora i CEO de la firma demoscòpica 40 dB., senyala que aquesta 
crisis marcarà un abans i un després en els usos i costums dels ciutadans respecte a les noves tecno-
logies.  Remarca també que fet de trobar-nos en aquest estat de mobilitat limitat haurà produït un logies.  Remarca també que fet de trobar-nos en aquest estat de mobilitat limitat haurà produït un 
salt qualitatiu en el grau de sofisticació tecnològica de moltes persones, el que ajudarà a reduir la 
desigualtat de coneixements i habilitats digitals entre la població. Els aparells electrònics com els 
smartphones, ordinadors, tablets, televisions entre altres, han resultat ser les nostres eines principals i 
primordials. Ens han ajudat a mantenir-nos informats, fer compres online, a continuar les nostres 
tasques laborals, mantenir el contacte amb els nostres éssers estimats, per entretenir-nos, ... La xarxa 
de les plataformes digitals ha crescut gràcies a la fàcil accessibilitat i a l’oferiment d’un servei més de les plataformes digitals ha crescut gràcies a la fàcil accessibilitat i a l’oferiment d’un servei més 
assequible a través d’internet a un gran ventall de públic. És per això que aquest aspecte forma part 
d’una necessitat bàsica per les futures llars, que s’hauran de domotitzar i incloure tots aquests 
aspectes. 

Una nova tendència que creix dins l’arquitectura és la Neuroarquitectura o Arquitectura emocional, 
el qual analitza com afecta a nivell cognitiu els espais construïts, constatant que els espais que ens 
envolten ens condicionen. Durant l’època de pandèmia i quarantena, l’estat pessimista no ajuda. 
Estar a gust a casa resulta primordial per millorar les nostres emocions. Poder relacionar-te amb els 
demés de forma efectiva, poder treballar a gust en un bon espai de treball, tenir espais de relaxació i 
cura personal, formar part d’espais comuns ben decorats i il·luminats és primordial per una bona 
salut física i mental. En aquest aspecte, és necessari la intervenció d’un bon professional, tant sigui un salut física i mental. En aquest aspecte, és necessari la intervenció d’un bon professional, tant sigui un 
arquitecte com un dissenyador d’interiors, que projecti els espais pensant en el client i les seves 
necessitats. 

En àmbit urbà, permetre la modificació de barris on l’amplada dels carrers i l’orientació dels habitat-
ges faci impossible garantir les mínimes hores de sol diàries, és un tendència que s’ha convertit en 
quelcom urgent. És revelador constatar que per molts dels arquitectes actuals la verdadera revolució 
de les ciutats del segle XXI no passa per evitar que el vehicle accedeixi al centre de les ciutats, sinó 
més aviat garantir un espai verd per cada bloc d’habitatges en els barris més cèntrics. En relació als 
espais públics de les ciutats, es replanteja l’augment de zones verdes repartides per tota la ciutat. 
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NOVES NECESSITATS DE L’HABITATGE
 
En aquest apartat entrarem en un dels temes claus del treball. I és que el confinament ha tancat a En aquest apartat entrarem en un dels temes claus del treball. I és que el confinament ha tancat a 
tota la població dins les cases, comprimint en un, els diferents espais on es desenvolupaven totes les 
activitats quotidianes (habitar, treballar, fer esport, socialitzar...), però també ha posat de manifest no 
només la inadequació dels habitatges per donar resposta a una situació com l’actual, sinó també 
les deficiències estructurals en el patrimoni d’habitatges existents i les deficiències de la normativa. 
Segons Xavier Monteys, arquitecte i coordinador del grup de recerca Habitar de la UPC, el confina-
ment proporciona una ocasió única perquè es produeixi un canvi en el plantejament general dels ment proporciona una ocasió única perquè es produeixi un canvi en el plantejament general dels 
habitatges, ja que "aquesta experiència ens ha afectat a tots, als que legislen, als que dissenyen i als 
que hi viuen.” 

És en aquest espai on anirem citant diverses solucions per la millora de l’habitatge i la vida en comu-
nitat dels edificis plurifamiliars, en època de pandèmia i quarantena:

-El primer element i el més important és aconseguir fer els habitatges més versàtils i flexibles. L’ob-
jectiu és que els usos que vagi donant l’usuari puguin satisfer les seves necessitats en cada moment. 
Gerardo Marcos, arquitecte i fundador de l’estudi Maralb Arquitectes, senyala: “si es comercialitzessin 
habitatges amb estances els quals el seu ús estigués menys definit però fos més generós, l’habitatge 
podria utilitzar-se de manera molt més flexible.” Per exemple estances reconfigurables en funció 
del dia i l’hora: sales d’estar que puguin ser oficines, dormitoris que es converteixen en gimnàs i parc 
infantil, menjadors que siguin llocs d’oci, halls d’entrada que serveixin per desinfectar i per espais infantil, menjadors que siguin llocs d’oci, halls d’entrada que serveixin per desinfectar i per espais 
d’emmagatzematge... Per Magda Mària, del grup de recerca Habitar de la UPC , "les cases que millor 
funcionen ara són les que tenen diferents estances bastant equivalents en metres quadrats i condi-
cions, i que poden acollir diferents usos". També cal esmentar la utilització de parets mòbils que 
puguin configurar zones d’intimitat i de separació de funcions entre cambres. A continuació mostra-
rem un exemple d’aquestes característiques que ha pogut solucionar aquestes dificultats i crear 
espais totalment diàfans, versàtils i flexibles, fins i tot ens espais de menys de 50m2.
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-L’oficina serà dins de casa. Aquest indret acotat pel tele-treball reclama seguir l’estil d’indret flexi-
ble i polivalent, convenientment equipat i insonoritzat. Segons el director general de l’empresa Intel 
a Israel, Yaniv Guerti, “el món serà completament diferent, però no necessàriament en el mal sentit. El 
distanciament social està creant un canvi de dimensions històriques. La gent treballarà i estudiarà des 
de casa. De sobte es torna a descobrir, a cada casa, l’enorme poder que té la computació, la comuni-
cació, la intel·ligència artificial, tot allò cibernètic.” Així doncs, hi haurà un equilibri entre el treball i la 
casa. 

-Mobles intel·ligents. Aquesta tipologia de mobiliari manejable, modular i polivalent que du a 
terme varies funcions, enforteix la idea d’espai flexible. Són peces que componen i decoren l’indret 
però que es poden moure, plegar i desplegar de forma fàcil en funció de les necessitats de l’indivi-
du. Un exemple seria un llit en una estança. Durant el dia el llit queda obsolet i ocupa un valuós espai 
dins d’aquesta. Existeixen llits plegables que desapareixen durant el dia i es pot reutilitzar l’habitació 
per altres usos. 
  
-Il·luminació natural i una bona orientació. És essencial que els habitatges rebin llum solar de forma 
natural, intentant escollir habitatges amb diverses façanes amb diferents orientacions, rebutjant 
aquelles que només donen a nord. 
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-Terrassa, jardí i espais verds. Alguns arquitectes ja han pensat en com proporcionar espais verds 
dins els habitatges. Es confirma que els espais exteriors entraran en més consonància amb l’interior 
de les llars. Segons Javier San Juan, fundador de l’estudi d’arquitectura Lado blanco Arquitecturas a 
Houzz, explica “terrasses, àtics o terrasses cobertes es projectaran en continuïtat amb zones conti-
gües, donant forma a sales d’estar interiors-exteriors, com per exemple dormitoris amb patis privats.” 
Gerado Marcos, també proposa: “Es tracta de crear un espai exterior, que actua com una terrassa 
àmplia que pogués tenir una dimensió similar a una estança interior (12-15 m2), la qual dóna un 
alleujament extra a l’habitatge i en funció a les necessitats podria convertir-se en una altre espai alleujament extra a l’habitatge i en funció a les necessitats podria convertir-se en una altre espai 
addicional o un habitació més només tancant-se, donant molta versatilitat a l’habitatge”. María José 
Peñalver afirma que les terrasses haurien de convertir-se en espais que comuniquin l’interior amb 
l’exterior i que els interiors de les llars adquireixin cada vegada més la condició d’espais exteriors.
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-És així com incorporant zones dins l’habitatge o també zones comunitàries, com la coberta o 
terrasses comunes, es pot crear un espai dissenyat pel contacte amb el verd i la natura. Aquestes 
espais cobraran major importància i es convertiran en petits reductes comunitaris de llibertat, sobre-
tot per aquells habitatges més antics de les grans ciutats on l’amplada del carrer fa impossible garan-
titzar varies hores de sol diàries i on serà necessari recórrer al terrat per crear espais a l’aire lliure. 
També podria ser una oportunitat per crear un nou sistema de solidaritat dins l’edifici, en el que es 
creï i es comparteixi quelcom tan bàsic com els aliments. Aquest fenomen anomenat “Urban Far
ming” consisteix en generar horts, plantacions o altres sistemes de producció  (en superfícies més 
extenses com la coberta, planta baixa o soterranis) per poder alimentar tots els inquilins de l’edifici i 
generar productes de km0.

-Control de la climatologia, la humitat, el tractament de l’aigua i l’aire pel confort dels inquilins. La 
domòtica juga un paper molt important en aquest aspecte com també l’àmbit sostenible que expli-
carem posteriorment. 

-Una bona ventilació. Ente les qüestions que s’analitzen dins l’arquitectura per poder frenar la 
dispersió de futurs virus en els habitatges és el fet de comptar amb un bon sistema de renovació i 
sanejament d’aire. Ja existeixen sistemes de ventilació mecànica que garanteixen un flux d’aire les  24 
hores del dia a nivells molt baixos de CO2, i que a més, eliminen les partícules nocives en suspensió i 
els virus que es desplacen en les gotes d’aigua. La qüestió es integrar un sistema que reculli l’aire 
brut i injecti nou aire pur i sanejat. 

--Particions en els banys. Una altra estància la qual observarem canvis serà el bany. Segons Moisés 
Royo, fundador de Muka Arquitectura, “el lavabo, l’inodor, la dutxa i la banyera hauran d’estar sepa-
rats per ocupar diferents parts de la casa.” Separar físicament aquests elements és més higiènic, ja 
que es fa una diferenciació entre les peces més funcionals de les més enfocades a benestar i al relax. 
A més a més, segons l’últim estudi de l’arquitecte, el 39% dels particulars va canviar la distribució del 
bany en els tres últims anys, el que evidencia que els espanyols cada vegada estan més oberts a fer 
canvies en una estància la qual la seva distribució segueix sent pràcticament idèntica des de fa mig canvies en una estància la qual la seva distribució segueix sent pràcticament idèntica des de fa mig 
segle. 

-El rebost a la cuina. Potser aquesta idea que feia tants anys que s’havia superat pot tornar a tenir 
sentit dins la cuina. Els grans abastaments de menjar hauran de trobar lloc de reserva, i la cuina 
començarà a tenir un paper important com a eina per entretenir i generar moments en família a 
l’entorn del cuinar. 

-Habilitació d’espais d’emmagatzematge per llargues temporades, situats dins l’habitatge o en 
zones comunitàries de l’edifici. 

-Habitatges pensats pels -Habitatges pensats pels nens. Pensar també en espais recreatius pels més petits de la casa i adap-
tar també les zones perquè no siguin perilloses per ells. Algunes exemples serien adaptacions dels 
balcons i les terrasses, aprofitament de passadissos, la creació de taules de manualitats i creativitat, 
crear un cine a la sala d’estar, fer racons per diferents jocs i activitats, etc. Entre elles, el tele-estudi ha 
sigut un nou repte pels pares i els nens, els quals han hagut de organitzar nous ambients d’estudi i 
treball. 
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-Rituals de desinfecció abans d’entrar a la llar per evitar que el virus entri. S’haurà d’habilitar a 
l’entrada un espai per deixar tota la roba del carrer, sabates, abrics, accessoris,... amb un espai per 
desinfecció, i si pot ser, amb connexió al lavabo i inclús la zona del rentador. Aquest àmbit no neces-
sita grans espais perquè aquests es poden adaptar perfectament a la mida de l’habitatge. Aquesta 
solució implica eliminar els passadissos, per les ineficaces distribucions dins l’habitatge. Un cop 
l’individu es troba desinfectat, ja podrà accedir a l’habitatge i moure’s lliurement. 

-Els materials també ajudaran a frenar la dispersió del virus convertint-se en bactericides. És impor-
tant que les superfícies es puguin netejar fàcilment com també ho és que els arquitectes treballem 
en la línia de crear detalls nets en execució i fàcils de mantenir. A més a més, ja existeixen materials 
utilitzats, per exemple, en taulells de cuina, que maten els virus, o altres, com algunes ceràmiques, 
que actuen com a purificadors d’aire. També s’estan començant a comercialitzar objectes i mobles, 
com làmpades, que a través de la llum i rajos ultra violeta, eliminen els virus establerts en les super-
fícies. 

-La tecnologia a la llar: “Contact Less Buildings”.  Utilització de veu, rastrejament de l’iris, reconeixe-
ment facial o el propi telèfon mòbil passaran a ser un requisit indispensable per l’accés als edificis i 
als habitatges, sense la necessitat d’utilitzar botons.  
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-Per finalitzar, exposarem diverses solucions per la vida en comunitat. La primera la suggereix el 
grup d'arquitectes italians (Itàlia és un dels països més afectats per la pandèmia i en què el debat 
entre els arquitectes és més actiu) liderat per Massimiliano Fuksas i els arquitectes de l'estudi Archea 
en una carta oberta dirigida directament al President de la República Italiana i signada també per 
Ramon Prat Homs, editor i comissari, a Barcelona, de la plataforma digital Urban Next: "imaginem el 
disseny d'un edifici amb dotzenes, centenars d'apartaments en els quals es reserva un pis complet , 
com un espai flexible, destinat a les diverses com un espai flexible, destinat a les diverses necessitats de la comunitat, que pot transformar-se, 
segons els esdeveniments, en espais destinats al "smart working", en llocs equipats perquè els nens 
segueixin lliçons (smart) d'aprenentatge, o per ser utilitzats simplement com un lloc per reunir-se i 
socialitzar. El llarg període de tancament s'està produint comportaments tangibles sobre els quals no 
havíem reflexionat. Un espai obert i flexible també pot esdevenir un lloc de primers auxilis i aïlla-
ment. " Xavier Monteys proposa, entre altres coses, que els habitatges puguin tenir unes "habita
cions satèl·lits". unes habitacions que, tot i pertànyer a la superfície de l'habitatge, es trobin en un 
altre lloc, fora del perímetre continu que la normativa imposa als habitatges. Haurien solucionat 
molts problemes en aquesta situació, des el teletreball, el telecole o la cura de la gent gran.
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LA VIDA EN COMUNITAT EN UN FUTUR DE PANDÈMIA

“Necessitem un nou contracte espacial. En el context de les “Necessitem un nou contracte espacial. En el context de les divisions i les creixents desigualtats 
econòmiques, demanem als arquitectes que imaginin espais en els que puguem viure junts genero-
sament”. Un comentari que fa l’arquitecte Hashim Sarkis, cap de la Biennale d’Arquitectura de Venè-
cia del 2020, en una entrevista internacional. Es tracta d’imaginar nous espais d’habitatges més 
diversos i dignes, conjuntament amb comunitats que demanin equitat, inclusió i identitat espacial. 
Ens trobem en una situació on hi ha una fina línia entre el confinament i l’aïllament social, on per 
ara, les relacions entre persones s’estan mantenint a través de les tecnologies i de les pantalles. 
Aquest fet ens replanteja les connexions socials del futur i les limitacions que ens generarà les 
mesures sanitàries. Soledat aguda, depressió, tristesa, vulnerabilitat,.. aquestes i altres poden ser les 
conseqüències d’aquest confinament per molts dels ciutadans. Així doncs, com es pot conviure en 
comunitat complint les mesures de seguretat i higièniques pertinents sense posar en risc la vida de 
les persones? Com viure un confinament i no sentir-se aïllat i sol? Com mantenir les relacions entre 
persones de forma real i no a través d’una pantalla? 

La densitat no ha de ser l’enemic: una comunitat ben dissenyada pot ser la solució. Espais verds, 
grans superfícies, terrasses,... Realment són característiques de gran valor, però es necessita més que 
un simple balcó per poder compartir les experiències humanes que tot ésser d’aquest món necessita. 
Les persones necessiten sentir-se segures en les seves llars, tenir un territori comú que permeti als 
veïns veure’s i escoltar-se mútuament. Hem de crear comunitats que no estan enterrades, que ens 
donin la opció de participació social i que creïn racons de creació i oci comú tot i el confinament.

També és un temps per crear També és un temps per crear nous teixits de disseny que ens permetin tenir aquesta experiència 
social de contacte i proximitat, però amb les mesures sanitàries corresponents. Professionals de 
l’arquitectura ja estan treballant en nous mecanismes a nivell sanitari per resoldre aquests problemes 
de relacions socials.   

Un primer exemple seria una proposta d’un estudi Alemany, Opposite Office, el qual transforma Un primer exemple seria una proposta d’un estudi Alemany, Opposite Office, el qual transforma 
l’aeroport Berlin Brandenburg (encara en construcció) en un hospital temporal durant la pandèmia 
mundial. Proposen una construcció ràpida, senzilla i modulable. En aquest projecte s’ha optat per la 
repetició d’un mòdul circular que acull a un pacient i que permet garantir les mesures de seguretat. 
El teixit d’ús principal és la cortina semi-transparent que funciona com a membrana que delimita 
l’espai del pacient contaminat però no l’aïlla de l’espai exterior.  
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L’altre exemple encarat a un sistema més domèstic, és el concepte de bombolla d’aire. Aquesta 
membrana de plàstic transparent delimita l’espai personal mantenint la seguretat higiènica, però a la 
vegada, permet la relació amb l’exterior gràcies a la seva transparència. Aquest sistema permet 
incloure en una mateix espai, molts individus, de forma controlada i segura. Les seves mesures 
poden variar, des de bombolles que ocupen una sala fins a petites màscares que s’acollen al cap. 
Alguns arquitectes ja han fet les seves propostes en projectes socials i sanitaris, i no tardaran a entrar 
en àmbit domèstic.

L’L’última generació de mascaretes ha sigut dissenyada per un estudi d’arquitectura Penda China, 
que ha dissenyat un mecanisme de protecció plegable capaç d’aïllar-se i estilitzar-se gràcies a la seva 
capacitat d’escalfar-se a temperatures que maten el virus. “Pot aïllar-nos eficaçment a l’aire lliure per 
garantir la seguretat. La seva xarxa de radiació ultra violeta a la superfície del dispositiu pot escal-
far-se per esterilitzar l’entorn” expliquen els seus creadors. 

Si bé els espais públics de tot el món estan intentant innovar i implantar mesures de seguretat per 
obrir durant la pandèmia de coronavirus, Domino Park ha introduït una sèrie de cercles pintats al 
terra pel distanciament social. Dissenyat per la firma d’arquitectura paisatgística James Corner Field 
Operations, el parc neix per fomentar pràctiques segures de visites al parc durant aquesta pandèmia. 
La intervenció estableix 30 cercles (2,43 m de diàmetre i a 1,82 m de distància entre elles). Aquest 
projecte ha sigut un èxit pel gran nombre de persones que l’han utilitzat i s’ha pogut demostrar la 
seva eficàcia i bon funcionament. 
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SOSTENIBILITAT – GENERACIÓ D’ENERGIA I SUBMINISTRAMENT PROPI EN L’HABITATGE

No podem negar que en aquesta època que hem hagut d’estar confinats a les nostres llars, el No podem negar que en aquesta època que hem hagut d’estar confinats a les nostres llars, el 
consum de llum, gas, aigua, climatització i energia ha augmentat considerablement. En aquest 
aspecte, ens hem adonat que molts dels habitatges vigents no estan adaptats a la producció inde-
pendent i pròpia d’energies i per tant, depenen de les grans empreses distribuïdores. A part de no 
contribuir en una producció eficient i sostenible que hauria de ser obligatòria per l’estalvi energètic 
de tota llar, no s’ha pogut demostrar que els virus no es puguin propagar per canals públics de 
subministrament. És a dir, imaginem que els virus infecten l’aigua que es propaga pel circuit de 
clavegueram de la clavegueram de la ciutat, i infecta totes les llars que se’n beneficien. Com també podria ocórrer en el 
cas del gas. Seria una catàstrofe mundial.  Aquest fet ens fa enfocar la vista cap a solucions de siste-
mes que proporcionen una generació pròpia d’aigua, electricitat i energia per cada edifici. 

En aquest últim apartat descriurem ràpidament els diferents sistemes que poden complir aquest 
objectiu i ajudar al funcionament independent de l’edifici. 

-Ventilació mecànica que depura l’aire. En aquest cas és molt important la qualitat de l’aire dins els 
habitatges i cal efectuar un sistema que elimini les partícules del virus en suspensió. Un dels siste-
mes possibles és afegir un aparell de maneig de l’aire a la coberta, que extregui l’aire brut de l’inte-
rior i el reemplaci per aire net, amb un control de la humitat, temperatura i sobretot, lliure d’agents 
infecciosos. 

-Sistema de plaques fotovoltaiques. El vidre de silici amorf és un vidre fotovoltaic que ofereix la 
combinació perfecta entre estètica i funcionalitat. Segueix els estàndards de seguretat més estrictes 
en la construcció, necessaris per als vidres arquitectònics. Ha estat dissenyat per oferir als edificis un 
rendiment multifuncional: filtre IR i UV, aïllament acústic i tèrmic, actua contra llamps de forma 
natural, reducció d'emissions de CO2 ... Simultàniament, també ofereix una propietat activa, l'energia 
que genera. Aquesta energia generada és lliure i neta d’electricitat del sol (propietats solars actives) 
gràcies a les cèl·lules solars incrustades en la seva arquitectura.

-Turbines de vent. Aquestes aprofiten l’-Turbines de vent. Aquestes aprofiten l’energia eòlica mitjançant el fenomen d’aparició de vòrtex 
anomenat Vortex Shedding. Bàsicament, consisteix en un cilindre vertical fix sobre una vareta elàstica 
incrustada a terra. El cilindre oscil·la en un rang de velocitat del vent, que posteriorment transforma 
l’energia mecànica en electricitat mitjançant un alternador.

--Emmagatzematge d’aigua de pluja. El procés de recollida d’aigua de pluja consisteix en recollir i 
emmagatzemar l’aigua d’aquesta mitjançant sistemes dissenyats artificialment. Aquests sistemes 
s'executen en zones naturals o creades per l'home en forma de terrats, compostos, superfície de 
roca, vessants de muntanyes i superfícies terrestres preparades artificialment. Els seus usos inclouen 
aigua per a jardins, ramaderia, reg, ús domèstic amb tractament adequat, calefacció interior de cases, 
etc. L’aigua recollida també es pot utilitzar com a aigua potable, emmagatzematge a llarg termini i 
per a altres finalitats com la recàrrega d’aigua subterrània.
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-Reciclatge d’aigües grises. Aquest sistema de reciclatge s’ha pensat perquè elimini totes les partí-
cules i productes químics nocius presents i assegura que l’aigua es consideri apta per a un major ús. 
Posteriorment aquesta aigua es pot utilitzar per a altres tasques, com ara jardineria i WC. Més enda-
vant podeu utilitzar aquesta aigua per al bany, la bugada i altres tasques.
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SEGONA PART - EL PROJECTE

L’edifici plurifamiliar escollit pel projecte es situa a Itàlia, a un municipi situat a la regió de Llombardia 
a la ciutat metropolitana de Milà, anomenat Pioltello. En  aquest indret al 2017 es va registrar una 
població de 37.045 habitants. L’adreça de localització del nostre edifici és Via Francesco Cilea, 20096 
Pioltello MI, Itàlia. 

Es tracta d’un complex residencial d’edificis plurifamiliars elaborats als anys 60 a les afores de la Es tracta d’un complex residencial d’edificis plurifamiliars elaborats als anys 60 a les afores de la 
ciutat de Milà, al qual estava reservat per ciutadans de classe mitjana que volien viure fora la ciutat. 
Amb el pas dels anys, el barri va patir una degradació. L’edifici es va anar deteriorant i molts dels 
inquilins que hi vivien a l’inici, van canviar de domicili. El preu dels lloguers de la zona va disminuir, 
atraient a un públic de classe més baixa. Així doncs, el barri es va anar convertint en marginal, amb 
un elevat nombre d’immigrants i gent de poca renda, desembocant en una deixadesa general de tots 
els edificis del conjunt residencial. 

Perquè he escollit aquest edifici? Perquè durant la meva estada acamèdica a la Universitat Politècnica Perquè he escollit aquest edifici? Perquè durant la meva estada acamèdica a la Universitat Politècnica 
de Milà aquest complex residencial va ser objecte d’estudi en una assignatura, on vaig adonar-me’n 
que era una tipologia ideal per poder reformar  segons el meu projecte. No només per adaptar els 
habitatges a  la situació de pandemia sinó també per fer una contribució social i de milora a nivell de 
bari. 
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En les següents pàgines farem una recopil·lació dels plànols bàsics de l’edifici. 

LOCALITZACIÓ

MILÀ

PIOLTELLO

EDIFICI 
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EMPLAÇAMENT



Complex 
Residencial

Edici escollit
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EL PROJECTE - IDEES  I REFERÈNCIES

CORTINES TRANSPARENTS, ELEMENTS 
MÒBILS, ESPAIS HÍBRIDS ENTRE LES 
CASES. LA CASA JA NO ÉS EL LLOC PER 
AÏLLAR-SE UN MATEIX DEL MÓN EXTE-
RIOR, AL CONTRARI. HA ESDEVINGUT UN 
COMPONENT FONAMENTAL EN LA 

NOSTRA VIDA VIRTUAL. CONCEBRE UNA 
CLASSE DECLASSE DE TEIXITS FLUIDS QUE DISSO-
LEN ELS LIMITS ENTRE ELS ESPAIS 
COL·LECTIUS I ELS PRIVATS. 



COLAIX CONCEPTUAL
IDEES I REFERÈNCIES PEL PROJECTE
COLAIX CONCEPTUAL
IDEES I REFERÈNCIES PEL PROJECTE
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També vull afegir, com a part final i com a experimentació prèvia al projecte, uns esbossos personals 
i molt inicials de la meva intervenció a l’edifici. L’intervenció es durà a terme de forma total, és a dir, 
no només en un sol habitatge, sinó en tots els que contempla l’edifici, incloent els espais comunita-
ris. També faré una indicació del programa i dels sistemes que compondran l’edifici. 

PROGRAMA

USUARIS

ESPAIS

L’única  connexió amb la realitat externa és una pantalla o una finestra?

- Applicacions sanitàries
- Xarxes socials
- Atenció Mèdica
- Treball
- Mascotes
- Gimnàs
- - Música digital - concerts 
- Art - Teatre - Cinema- digitals 

ESPAIS PRIVATS  

-UNITAT 1 - Per famílies 

-UNITAT 2 - Per gent gran 

-UNITAT 3 - Per gent jove 

-ESPAIS  SANITÀRIS - Unitats per pacients 

- Famílies 
- Gent Gran
- Gent jove - solters o parelles
- Mascotes

AMB DETALLS HIGIÈNICS ARQUITECTÒNICS 
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ESPAIS COMUNS  

-ÀREA  D’ENTRADA

-EMMAGATZEMATGE

-ESPAIS VERDS - CULTIVACIÓ D’ALIMENTS - JARDINS INTERIORS

-RENTADORS

ESPAIS  SEMI-COMUNS  

-ÀREES DE TREBALL - WORKSHOPS - CLASSES VIRTUALS 

-FACILITATS ESPORTIVES - ESPAIS EXTERIORS 

-ART - EVENTS  VIRTUALS 

-LLIBRERIA - SALA DE PROJECCIÓ

-DISTANCIAMENT SOCIAL

-SOCIALITZACIÓ 

-AIRE - SOL

COM?

A A PARTIR D’UN NOU SOFTWARE ES 
DETERMINARÀ QUINES ÀREES  
PÚBLIQUES SÓN NECESSITADES DE 
TRACTAMENT HIGIÈNIC, A TRAVÉS 
D’APLICACIONS MÒBILS. ELS SER-
VEIS COMUNS COM ELS SANITARIS, 
ELS DE TREBALL, ELS D’ESPORT, ETC. 
ESESTARAN CONNNECTATS EN XARXA 
ENTRE TOTS ELS INDIVIDUS PER 
GENERAR UNA EXPERIÈNCIA ÚNICA. 

AMB AQUESTA RELACIÓ ENTRE 
TEMPS I ESPAI, ES POT PRODUIR 
UNA NOVA FORMA SOCIAL QUE POT 
MILLORAR LA VIDA FÍSICA I MENTAL 
DELS CIUTADANS

USOS





En aquest apartat últim del treball mostraré algunes de les idees, de forma més especíca en una proposta de dos habitatges,  per 
imaginar els nous espais que vull habilitar en el futur projecte. 

DOBLE ESPAI

MOBLES MULTIFUNCIONALS

ESTANCIES POLIVALENTS

TERRASSES 
 COMUNES

BOMBOLLA DE SEGURETAT

ESPAI VERD

RACONS PELS NENS
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