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LLÀTZER MOIX

Els contenidors de transport estàndard
són recipients metàl·lics tancats hermè-
ticament, mancats de climatització o
ventilació.D’entrada, doncs, utilitzar un
contenidor com a habitatge sembla una
cosapoc engrescadora: unpassaport a la
claustrofòbia, la foscor, l’estretor, les
temperatures extremes i, en resum, a un
grau molt baix de confort.
Al gener es començarà a ocupar

el primer bloc d’habitatges deBar-
celona fet amb contenidors. Està
situat a Ciutat Vella, al costat de
l’Escola Elisava, a la cantonada
dels carrers Nou de Sant Francesc
i Josep Pijoan. Integra 16 conteni-
dors distribuïts en quatre plantes i
té 12 allotjaments, vuit dels quals
ocupen un contenidor, i quatre
més, que n’ocupen dos. Tots són
perfectament habitables.
A grans trets, el projecte ha con-

sistit a construir una estructura
metàl·lica lleugera d’una altura –la
planta baixa es reserva per a ser-
veis comunitaris del barri–, sobre
la qual s’han apilat els conteni-
dors. No en brut, sinó després de
rebre aïllament tèrmic, acústic i
contra el foc; després que s’hi ha-
gin practicat obertures per a fines-
tres; i després d’adossar-los a una
estructura auxiliar de comunica-
ció vertical amb ascensor, escales i
passarel·les d’accés als habitatges.
Una pell de policarbonat, amb
marcs de fusta (que aporten cali-

desa) per a les finestres i baranes me-
tàl·liques (coherents ambels balconsdel
barri), ha permès donar una mica més
de voluma l’edifici i, així, alinear-lo amb
la façana veïna. Vist des de l’exterior,
l’edifici és tan discret com digne. I, des
de l’interior dels apartaments, malgrat
la modèstia dels acabats, també.
La construcció ha costat un 10%

menys que un bloc d’habitatge social

convencional i s’ha resolt ennomésqua-
tre mesos (quatre vegades menys del
que requereix una promoció de les al-
tres). Un ítem més: l’edifici es podria
desmuntar enunmes i deixar el solar al-
tra vegada lliure.
Aquesta promoció és un experiment

que dona resposta a situacions d’emer-
gència habitacional, inspirat en els habi-
tatges per a estudiants en contenidors
que es van fer a Amsterdam. També és
unmanifest polític, impulsat per l’Ajun-
tament de Barcelona i resolt amb l’espe-
rit del col·lectiu professional Atri, autor
delManual de vivienda táctica contra la
gentrificación, que té com a objectiu ga-

rantir el dret a l’habitatge i a la ciu-
tat mitjançant petites promocions
d’“execució ràpida, econòmica, jus-
ta i sostenible”; és a dir, no subjec-
tes al mercat.
Aquests no són domicilis de som-

ni (tot i que força persones voldrien
anar-hi a viure). Però són exem-

plars com a habitatges d’emergèn-
cia resolts amb decòrum social, ar-
quitectònic, urbà i de confort (sòl
radiant inclòs). No debades els seus
autors eren tan conscients que ha-
vien de donar el millor servei a
l’usuari com que –segons diuDavid
Juárez (Straddle3)– “uns habitat-
ges fets amb contenidors serien fis-
calitzats amb lupa”.
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Al gener s’ocuparà
el primer bloc
d’habitatges de
Barcelona fet amb
contenidors apilats


