
Ulls a la plaça Façana viva Congregació Intimitat al pati d’illa

Activitat de la plaça a la façana Continuïtat del sòcol i apertura de planta baixa

DESCRIPCIÓ    SUP.    TOTAL PARCIAL 
INTERVENCIÓ MITGERES ACTUALS   520 m2    47.400,00 € 
 Bastida d’obra  
 Pintat façana amb pintura transpirable  
 Apertures en façana i fusteries (10 unitats) 
 
ESTRUCTURA DE L’ARTEFACTE  350 m2    46.000,00 € 
 Fonaments per estructura metàl·lica  
 Estructura d’acer galvanitazat (25 kg/m2) 
 
FORMACIÓ DE JARDINS I HORTS   400 m2   95.600,00 € 
 Formació de jardins i horts amb substrat orgànic 
 Construcció de sistema de captació d’aigües pluvials   
Sistema de plaques fotovoltaiques i rec automàtic  
     TOTAL   189.000,00 € 
       (363,46 €/m2)

Façana carrer Santa Àgata Façana c. Torrent de l’ollaFaçana plaça Façana passatge

Rere de l’experiència viscuda per les Dones del 36 hi ha una història de valors i de lluita pels drets i les 
llibertats de la dona. Volem destacar el llegat que ens va deixar l’Associació Dones del 36 en la tasca 
de divulgació i difusió de la seva història que per tal de que la veu de tantes altres dones no caigués 
en l’oblit. La proposta Façana Viva planteja, amb l’actuació a les mitgeres, potenciar l’activitat de 
CONGREGACIÓ i DIFUSIÓ de les manifestacions socials, artístiques i culturals de les dones, propiciant 
un espai de diàleg i de participació ciutadana. 

La proposta planteja la creació d’un artefacte urbà que esdevingui un element viu i actiu pel barri. 
Aquest artefacte, suport de jardins i horts verticals, generarà un espai escènic polivalent que podrà 
acollir les diferents manifestacions socio-culturals i artístiques que es realitzin a la plaça.  

ESTRATÈGIES

1. FAÇANA VIVA: portar l’activitat dinàmica de la plaça al pla vertical, generant un espai canviant per la 
comunitat. Es podrien dur a terme activitats culturals com teatre, dansa i projeccions de cinema i farà 
d’estructura de suport per manifestacions artístiques itinerants.
2. CONTINUÏTAT DEL SÒCOL com a element integrador amb l’entorn. Es proposa una obertura al local 
del carrer Torrent de l’Olla que donarà més activitat al passatge.
3. ULLS A LA PLAÇA: millorar les condicions d’habitabilitat dels habitatges a partir de l’obertura de 
finestres en la mitgera. Es planteja un sistema flexible amb diverses tipologies d’obertura per tal de que 
cada propietari pugui triar la que millor s’adapti a les seves necessitats.
4. JARDINS ORNAMENTALS I HORTS PRODUCTIUS: l’artefacte serà l’estructura de suport pel 
desenvolupament de jardins i horts verticals. Es planteja que aquests siguin responsabilitat de Parcs i 
Jardins de l’Ajuntament i que s’obri un escenari de participació amb la ciutadania en el procés de cultiu 
i manteniment que potenciï valors eco pedagògics i enforteixi el teixit veïnal.
5. INTIMITAT PELS PATIS D’ILLA: mitjançant l’estructura de l’artefacte i els elements vegetals dotar de 
més intimitat les façanes del pati d’illa, reduint la seva visibilitat des de la plaça.
6. BIOCLIMATISME I SOSTENIBILITAT: les actuals mitgeres conten amb un sistema de aïllament tèrmic 
tipus SATE, la disposició de les passarel.les i l’ús estratègic de determinades espècies estacionàries 
en els jardins poden donar protecció a l’ incidència directe del sol a l’estiu i permetre’l a l’hivern. Es 
planteja un sistema de recol.lecció d’aigües pluja i plaques fotovoltaiques que subministrin energia al 
sistema de rec automàtic.
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