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DEFINICIÓ DEL PROJECTE_
IONA Projects SL encarrega a l’estudi d’arquitectura SAUSRIBALONCH
Arquitectes la redacció i execució
del projecte SETANTA-SET.
SETANTA-SET representa la construcció d’un edifici plurifamiliar
amb el mínim impacte mediambiental
i obtenint la més alta Qualificació
Energètica, tipus A.
L’edifici consta de planta soterrani
per aparcaments, fins a 5 locals en
planta baixa, i 32 habitatges lliures (no hi ha reserva d’habitatge
social), distribuïts en sis plantes
pis, amb front al carrer de les Tres
Creus número 77 i cantonada amb el
carrer de Sant Llorenç.

ENTORN_
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SETANTA-SET neix amb la convicció que l’edifici
tindrà una gran presència en el seu entorn degut entre
d’altres a:
a. La seva situació, com a tancament i final de tot
el volum del front del c/ Tres Creus, des del c/
Concepció fins al c/ St. Llorenç.
b. Per l’alçada i volum, radicalment diferents al solar
que ha estat tants anys sense edificar.
c. Per la nova alineació de l’edifici que suposa una
reculada de 2,00 m al c/ Tres Creus i per l’aparició
d’un nou xamfrà de gran amplitud que aportarà a la
via pública un espai molt més obert, allà on fins
ara hi havia una cantonada en angle recte.

Cantonada actual

Cantonada SETANTA_SET

d. Per les voreres més àmplies que faciliten la visió
en perspectiva tant del c/ Tres Creus, com la del
c/ de la República.

Descripció del projecte

Per totes aquestes raons, s’ha considerat com a
objectiu principal en la fase de disseny i projecte,
el fet de oferir a la ciutat un edifici singular i amb
personalitat pròpia, que dignifiqui la seva ubicació i
que aporti qualitat i estil a aquest punt neuràlgic de
la ciutat

Segons la normativa municipal, i junt amb les
parcel·les veïnes, SETANTA-SET forma part d’una unitat
d’actuació formada per tres unitats edificables amb
alineació al C/Tres Creus, entre el C/Sant Llorenç i el
C/Concepció.
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ESTUDI DE DETALL_

L’edifici respecta i comparteix tots els criteris
establerts en l’Estudi de Detall d’aquest àmbit.

Descripció del projecte

La normativa demana continuïtat volumètrica entre les
tres unitats edificables. SETANTA-SET es diferencia
però de les parcel·les veïnes del c/Tres Creus, per
tenir tot el desenvolupament en cantonada i xamfrà.

FAÇANA CARRER_
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El disseny de la façana aprofita aquest desenvolupament
en cantonada i xamfrà per apostar clarament per un
tall obert que inclou el nucli de comunicació vertical
(escales i ascensors)
D’una manera molt subtil i endreçada, es creen
voladissos correguts que aporten un element de
protecció solar i augmenten el confort interior ja
que, des de dins de cada pis, cada terrassa a façana
es percebrà com una ampliació de l’espai habitable.
Aquest fet significa una gran diferència respecte les
façanes de les edificacions veïnes ja que aquí s’ha
considerat oportú buscar la percepció de segona pell
sense conformar-nos en un simple balcó.

La façana segueix la modulació establerta aportant
un joc de moviments en les línies de cada planta

La composició de la façana segueix la filosofia de
l’estudi de detall però enlloc de fer-ho de forma
gris i repetitiva, aquí ho fa plantejant uns jocs
visuals dinàmics que respecten la composició vertical
establerta en l’Estudi de Detall, a partir d’uns
elements de formigó que uneixen els voladissos dels
balcons correguts, i aporten alhora una sensació de
lleugeresa en tota la façana.
Descripció del projecte
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Dins aquesta segona pell apareix un nou element de
protecció solar en forma de cortines exteriors amb
semi transparència que, segons els diferents moments
del dia, també transformaran la façana en un element
expressiu i dinàmic.
Insistint en el concepte d’edifici verd, es plantaran
6 arbres en grans jardineres distribuïdes en diferents
punts de la façana. També s’instal·laran jardineres
amb arbustives a cada un dels replans exteriors que
s’aboquen a la gran obertura del xamfrà. Tot plegat, no
només amb un objectiu estètic, sinó també per absorbir
la màxima quantitat de CO2.

Les cortines com a elements de protecció junt a
les baranes amb el mateix disseny que les altres
unitats d’edificació, conformen en aquest cas, el

Descripció del projecte

“vel” de la segona pell.

ACCESSOS_
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SETANTA-SET presenta la millor solució per accedir
a tots i cadascun dels habitatges a partir d’un únic
nucli d’escales i ascensors, i les passeres de la
façana posterior.

s
c/ Tres Creu

Això facilita, d’una banda, que la totalitat dels
habitatges puguin ser passants; i, de l’altra, que
l’accés des de la porta del carrer fins a cada
habitatge es converteixi en un agradable passeig,
circulant per espais més amplis i generosos i gaudint
sempre de llum natural.

Els 32 habitatges seran passants i s’hi
accedirà des de la passera situada a la
façana del pati d’illa.

c/ St. Llorenç

El propi nucli d’escales es proposa també ampli, abocat
literalment a les vistes cap al carrer i obert cap a
l’interior d’illa, per l’altre costat.
Es tracta d’un espai exterior cobert que pretén evitar
espais comuns tancats i, a la vegada, a través de la
“gran obertura” prevista a l’Estudi de Detall, oferir i
insinuar la visió des de la via pública de tot el verd
i la llum de l’interior de l’illa.
c/ St. Llorenç

Xamfrà

Descripció del projecte

La gran obertura que s’obre al xamfrà vista en alçat

c/ St. Llorenç

L’obertura permet oferir a la
via pública la visió del verd
de l’interior de l’illa.
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Aquest “passeig”, tant si s’accedeix pels ascensors com
si es fa per l’escala, garanteix més qualitat i confort
en els accessos. Llum natural, espais amplis i oberts,
vistes al carrer canviants en cada tram. I fomenta
i facilita la generació de moments d’interacció i
trobada entre veïns, de forma espontània i natural.

A banda dels recorreguts, el conjunt format per la
gran obertura a carrer, l’escala, i la paret verda
que l’acompanya a mode de teló de fons, són els
protagonistes indiscutibles de l’edifici. La gran
obertura que es genera des de la planta primera fins
la sisena, provoca la sensació de transitar per un
espai lleuger i obert, molt diferent als espais comuns,
tancats, sense llum natural i sovint encongits, tan
habituals en molts edificis plurifamiliars.

El nucli d’escales, lluny
d’estar tancat entre quatre
parets, s’obre al carrer.

Al pujar les escales, d’un sol tram, aquestes
dirigeixen les vistes directament a la gran
perspectiva que s’obra cap al carrer de la República.

De baixada, la vista ens
convida a gaudir de l’espai
interior del pati d’illa.

Descripció del projecte

La gran obertura des de la planta baixa fins la
planta sisena, aporta lleugeresa a l’edifici.

TIPOLOGIES D’HABITATGE_
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Els 32 habitatges de SETANTA-SET neixen d’una tipologia
estàndard, amb dues habitacions.

Aquesta mateixa tipologia admet una tercera habitació:

Descripció del projecte

Descripció del projecte

Igualment i jugant amb el pis veí, la tipologia pot
ampliar-se o reduir-se segons les necessitats i
l’oferta disponible:
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VARIACIONS_

CANTONERS_
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Més enllà de la tipologia estàndard i les seves
variants, trobem els pisos cantoners.

Descripció del projecte

Descripció del projecte

A la sisena planta apareixen els àtics, radicalment
diferents perquè tenen menys profunditat edificable i a
la vegada gaudeixen de grans terrasses privatives.

P_19

ÀTICS_

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA_
P_20

Des dels primers esbossos del projecte, en la seva fase
més inicial, es va pensar no només en una construcció
respectuosa sinó també en l’activitat diària que
l’edifici hauria d’acollir en el futur.
Voler fer un edifici des del més absolut respecte
mediambiental i que en el futur convidi a viure’l i
gaudir-lo amb el màxim compromís a la sostenibilitat
és, tota una declaració d’intencions i molt més que una
simple proposta estratègica-comercial.
Seguint aquests criteris, SETANTA-SET s’ha dissenyat
amb un elevat grau d’aïllament i estanquitat, a més de
proteccions solars adequades, per reduir al màxim el
consum en calefacció i refrigeració (80%)
Es proposa la millor orientació dels habitatges i
ventilació natural creuada, la més eficient per reduir
les necessitats de calefacció ( 50% d’estalvi) i
refrigeració. S’instal·larà ventilació de doble flux
amb recuperació del 90% del calor, per garantir la
millor qualitat d’aire dels pisos, evitant l’obligada
obertura de finestres per ventilar i l’entrada d’olors,
pol·lució i sorolls de l’exterior.
La calefacció, refrigeració i ACS es realitza amb
aerotèrmia, basada en gran mesura en l’aportació
d’energia renovable (60%), reduint el consum i
aconseguint importants estalvis en la factura de la
llum (900€ anuals).
Aquestes mesures atorguen a l’edifici la màxima
qualificació energètica: Certificació Energètica A.
A més seguint la mateixa filosofia, el 80% de l’obra
s’utilitzaran materials reciclables i es col·locarà:

Descripció del projecte

- Arbrat a façana i vegetació al pati interior:
Absorbeix emissions de CO2 i evita l’escalfament
tèrmic de l’anomenat Efecte Illa, aconseguint
disminuir en més d’un 10% la temperatura del carrer.
- Aparcament de bicicletes.
- Recollida d’aigües grises i pluvials per a rec.
- Previsió per a punts de connexió de vehicle elèctric
al garatge.

Els habitatges passants, plens de llum i l’accés des
d’una terrassa privativa, atorguen als habitatges una
atmosfera especial.
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INTERIORS_

L’ordre, la racionalitat, la llum natural i la
flexibilitat i polivalència dels espais al llarg
del temps són les característiques principals dels
interiors de SETANTA-SET.

Descripció del projecte

Els espais de terrassa privada queden protegits per uns
tancaments que permeten la transparència de dins cap a
fora, però no a la inversa, d’aquesta manera a mes de
llum s’aconsegueix privacitat.

FAÇANA INTERIOR_
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Seguint la idea d’edifici plurifamiliar amb zones
comunes obertes visualment cap a l’exterior, la façana
interior marca els recorreguts de les passeres per
accedir als diferents habitatges, aportant moviment i
dinamisme a la pròpia façana amb parets entretallades
situades de forma intermitent al llarg de les baranes.

Descripció del projecte

La transparència de la barana permet veure les
façanes reculades a diferents profunditats en les
entrades a cada habitatge.

El pati d’illa, pretén mantenir en la mesura del
possible, l’aspecte enjardinat de la casa unifamiliar
que hi havia anteriorment. Tot i que el pati s’ubica
sobre el sostre de la planta soterrani i per tant
no permet arrelaments profunds, s’ha estudiat
exhaustivament el seu disseny amb la tria d’espècies
de vegetació que permeti transformar aquest pati en un
jardí. Per aconseguir-ho s’ubicaran grans jardineres
en forma de duna, on es plantaran arbres amb copes
prou grans per gaudir d’espais d’ombra. Es col·locarà
mobiliari, dissenyant bancs per zones d’estada.
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PATI D’ILLA_

També es planteja plantar arbustiva tipus buguenvíl·lea
que amagui les vistes directes a les parets mitgeres
amb els veïns.

Descripció del projecte

El solar te una forma irregular i a nord apareix un
espai que no s’excavarà com a soterrani, Està previst
aprofitar aquest espai com a aparcament de bicicletes
o inclús oferir la possibilitat de fer un petit hort
urbà gestionat pels propietaris dels habitatges.

El contingut d’aquest document i les imatges que en ell apareixen tenen caràcter d’informació comercial. Pot ser subjecte de
modificacions per necessitats d’obra o aquelles que pugui estimar en el seu moment, la direcció facultativa.
IONA Projects SL es reserva el dret de, durant el transcurs de la promoció, poder canviar algun dels materials especificats per un
altre de la mateixa qualitat i característiques, sempre que la direcció facultativa així ho consideri oportú.
Per a més informació_
Entra a www.setanta-set.com i descarrega’t els nostres dossiers:
- Memòria arquitectònica
- Sostenibilitat I medi ambient
- Qualitats, materials I acabats.
- Plànols i superfícies.
O demana una cita personal a info@setanta-set.com o al telèfon 609 245 592.

