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Cal Mestre, té valor com a edifici amb història propia, ha estat habitatge, local 
social... Ara mateix disposa d’una distribució obsoleta, i per tant cal reconfiguar-la per 
a adaptar-la a un programa d’usos sol·licitat, ambiciós per la superfície útil de l’edifici. 
Amb un pressupost de partida ajustat, amb previsió de buscar altres fonts de 
finançament municipals. La proposta tracta que una mínima intervenció estructural 
es puguin redirigir els recursos al confort dels usuaris, aprofitant tot l’envolvent i un 
dels dos nuclis d’escala. Es preveu l’enderroc de les  divisions interiors i d'un dels
nuclis d’escales.
Posem en valor l'edifici, respectant al màxim el valor patrimonial original i els seus 
elements característics. 
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PROPOSTA GENERAL:
Es proposa mantenir l’envolvent (façanes i cobetes,  implementar un nucli compacte 
que ens permet distribuir en planta baixa un coworking, i en la primera i segons
planta 4 habitatges dotacionals. 
El nucli compacte situat al centre de l’edifici permet:
• Accessibilitat: escala i ascensor.
• Compactació dels serveis al voltant de la comunicació vertical aconseguint espais

útils més amplis tant als habitatges com al coworking.
• Dinamitzar la plaça situant l’accés principal de l’edifici a la façana est & situant en 

planta baixa l’espai de treball compartit.
• La mixicitat d’usos de l’edifici, espai de treball compartit i habitatges permet

alliberar la peça de treball dins de l’habitatge, facilitant així conciliació treball-
familia.

• En qualsevol moment, aquest espai es pot convertir en petits locals en planta baixa
/ comerços per dinamitzar encara més la plaça.

• Partim d’un disseny amb criteris sostenibles amb una elecció de materials de 
proximitat i saludables i amb criteris d’autosuficiencia amb instal·lacions de 
climatització i ACS  per aerotèrmia i autoproducció d’energia mitjançant
fotovoltaica. 
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Planta baixa: 
Superfícies:

Accés a l’edifici – 21,35 m2
Co-working – 61, 47 m2

• Hall / recepció – 8.35
• Kitchenette – 6.06
• Zona de treball – 23.80+12.80 m2
• Serveis – 3.83 m2
• Arxiu – 6.63 m2

Espai de treball compartit

• Distribucions sense passadissos, sempre encadenant espais del més compartit al 
més íntim.

• Sense divisions, s’obtenen molts espais diversos: vestíbul amb armaris i zona de 
cafeteria, kitchenette per als usuaris, zona de treball compartida, zona de 
copisteria, sala de reunions, bany i arxiu. 

• Tots aquests espais són flexibles i fàcils d’adaptar a les necessitats dels usuaris
• Entenem la plaça com un espai colindant el propi coworking, i hi ha una voluntat
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que amb el temps sigui una extensió del mateix i permeti la llibertat d’acabar les 
reunions sota l’arbre.

• A més, en un futur, hi ha la previsió d’obrir a façana oest i obtenir també espai
exterior de qualitat i generar un doble accés a l’espai de treball compartitnt
generant més versatilitat.

• La proposta dóna cumpliment a la normativa de seguretat d’ús i accessibilitat, amb
les sortides d’emergències pertinents complint així la normativa d’evacuació i 
contra incendis…

10



Passem a la primera i a la segona planta, la planta dels habitatges dotacionals. 
Després d’haver viscut diverses variants de confinament domiciliari en els últims
temps, teniem clars 2 conceptes que ha d’incloure qualsevol dels nostres habitatges:
En primer lloc, l’importància d’un espai exterior, de respirar de veure més enllà de les 
parets de casa i per aquest motiu ha sigut un dels temes GENERADORS de projecte.

Espai exterior sense sortir de l’habitatge:
- Poder fer un àpat, fer activitats esportives, o simplement estar en un espai exterior 
propi s’ha convertit en una necessitat, i per tant ho haviem d’incloure. 
- A més, per la situació on el col·loquem –façana sud–,l’espai et fa de coixí tèrmic i 
acústic de l’habitatge, al generar una doble façana. 
- I per últim, aquest espai pot ser obert perrmanent, però també permet tancar-lo a 
l’hivern per ampliar l’espai de l’habitatge amb multiplicitat d’usos.
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Com a segon referent ens quedem amb una imatge del 1972 en què l’arquitecte
japonés Kisho Kurokawa donava solució a un habitatge mínim de 8,74 m2 amb un 
element únic compacte on integrar els elements necessaris per un habitatge.
Així doncs és com agrupat peces sanitàries, electrodomèstics i elements
d’emmagatzematge en un sol punt, permet obtenir espais útils amplis, que tant et 
poden servir per fer una videotrucada, assistir a la classe de ioga online, jugar la 
mainada o conviure tots en un únic espai. I així optimitzar costos d’instal·lacions.

Un cop integrats aquests dos conceptes a la distribució dels habitatges, obtenim:
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Primera planta: Habitatge 1 i 2
Superfícies:
Habitatge 1 – 41.86 m2

• Estar / menjador / cuina – 18.90 m2
• Dormitori – 13.50 m2
• Bany – 2.00
• Galeria 4.8+2.45 m2

Habitatge 2 – 33.05 m2
• Estar / menjador / cuina – 14.80 m2
• Dormitori – 11.50 m2
• Bany – 2.36 m2
• Galeria 1.20+2.29 m2

• Distribucions sense passadissos, sempre encadenant espais del més compartit al més íntim.
• Diversos espais d’emmagatzematge, tant als replans d’escala, a l’interior dels habitatges integrats

en el nucli, a l’interior com a altells.
• Programa complet amb una superfície mínima: dormitori tipus suite amb espais generosos tant de 

bany com de vestidor, zona de dia amb llum de matí i migdia / migdia i tarda, sala d’estar
permanent –sense haver d’apartar mobliari per a realitzar una altra funció–, zona de menjador
també permanent, cuina amb tot l’equipament indispensable, zona de rentador, i terrassa exterior.

• En tot moment complim la normativa específica per a habitatge dotacional públic.
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Segona planta: Habitatge 3 i 4
Superfícies:
Habitatge 1 – 41.86 m2

• Estar / menjador / cuina – 18.90 m2
• Dormitori – 13.50 m2
• Bany – 2.00
• Galeria 4.8+2.45 m2

Habitatge 2 – 33.05 m2
• Estar / menjador / cuina – 14.80 m2
• Dormitori – 11.50 m2
• Bany – 2.36 m2
• Galeria 1.20+2.29 m2

A diferència de la primera planta , en aquests habitatges apareixen els altells, 
disposem d’un espai extra per a lleure, dormitori o emmagatzematge. 
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I com a resposta de tot el que us hem explicat, obtenim aquesta imatge virtual, on:

Recuperar les bigues

Remarquem el nucli central amb una peça ceramica catalana que envolta tot el moble 
central de servei

espai de transició tipus galeria exterior, amb una doble façana, de manera que la 
relació de la zona d’estar amb l’exterior s’allarga a través de la successió d’espais, 
vinculant-se amb el paisatge llunyà. Esdevé la unió entre l'íntim i l'urbà, de l’interior i 
de l’exterior, font d’aire i de vegetació, de vistes i de llum natural. (si fa falta explicar la 
privacitat, que ho separem amb mampares/vidre)

...
Funcional, polivalent,aprofi tant màxim de superfície,essent accessible al 100%,amb 
una doble façana com a fi ltre acústic i tèrmic,respectant l’estructura original per 
reduir els costos,i centrant la intervenció en la construcciód’un sol nucli compacteque
ho integra tot,així és la proposta per a Cal Mestre,oferint 4 habitatges i1 espai de 
treballcompletament funcionals.
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