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La implantació d’un nou edifici ha de ser sempre
tributaria d’un projecte de ciutat. D’aquí se’n deriva
la posició proposada: al mig de dos espais oberts i
buits i aprofitant l’alçada de la ARM en aquest punt
que permet dividir la planta baixa en dues alçades i,
així, evitar la formació de soterrani per l’aparcament.
S’ha procurat minimitzar les obres de modificació de l’actual context de manera que el nou
edifici es sobreposi sobre el solar actual amb la
mínima alteració de la seva morfologia, amb el mínim cost econòmic i mediambiental i amb el mínim impacte nociu sobre la vida veïnal.
La preservació del pi existent no és tan sols un argument de pura conservació sinó motiu de recreació
significativa: al seu voltant, l’edifici desplega totes les
zones de relació i d’estada amb una materialitat més
amable i tàctil, preservant el seu valor monumental.
Tant l’aparcament en planta baixa, com l’espai exterior de lleure de la gent gran a la planta primera
poden ser reconvertits, amb molta facilitat, a tot tipus
d’usos comunitaris puntuals.
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L’edifici presenta dos àmbits ben diferenciats d’usos
i de materials. Les dues primeres plantes, amb formigó prefabricat, acullen els àmbits més comunitaris i
ambdues tenen una gran flexibilitat d’adaptació a tot
tipus d’usos comunitaris puntuals. Les quatre plantes superiors, que són més privades, es construeixen
amb un sistema modulat metàl.lic.
Acabats de façana amb panells de trespa i amb
persianes de lamel.les orientables a les finestres.
Les obertures es situen en tres posicions: una,
accessible des del terra; una finestra mitja i una altra
més alta per veure el cel des del llit.
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