
Naturalització i biodiversitat 
La façana enforteix la continuïtat de vegetació que hi ha en-
tre el parc de la Creueta del Coll i el parc dels Tres Turons. 
La nova façana fa possible el creixement de la vegeta-
ció al llarg del parament vertical. A les jardineres del sòcol 
es planten gessamins que poden enfilar-se de manera natural 
per les gelosies i flors de colors blancs, vermell i blau com a re-
presentació de la bandera de Xile en honor a la persona que 
dona nom a la plaça, Salvador Allende. A les noves fines-
tres dels veïns s’instal·len unes jardineres perquè puguin tenir 
les seves pròpies plantes i contribuir activament al verd de la 
ciutat. També, al pati es col·loquen hotels d’insectes per 
tal d’augmentar la biodiversitat de la plaça a la vegada que es 
dibuixen unes zones opaques que donen privacitat als usuaris 
dels habitatges. Finalment, es crea una zona enjardinada en-
tre l’edifici i la plaça.

Qualitat arquitectònica
La materialitat ceràmica i la distribució de les obertures se-
gueix el mateix ritme al llarg de tota la façana transformant 
el parament en una nova façana de la plaça que s’integra en 
el barri. Les obertures fan possible atendre a les ne-

cessitats dels veïns dels habitatges, ja que el disseny 
permet adaptar-se als interiors dels habitatges obrint finestres, 
balconeres o mantenint el parament opac, sense distorsionar 
el disseny global de l’envolupant. A les cantonades la façana 
gira respectant la volumetria i materialitat de l’edifici existent. 
El pati té un tractament amb gelosia ceràmica i grans forats 
que, per una banda, manté les actuals visuals des dels habi-
tatges, i per altra, garanteix la privacitat dels veïns en utilitzar 
aquest espai per accions quotidianes com estendre de la roba.

Coherencia i viabilitat 
Tots elements que formen la façana són prefabricats a taller 
i estandarditzats. Aquests sistemes constructius agilitzen els 
temps de l’obra i minimitzen els residus d’aquesta. Els ma-
terials tenen una durabilitat alta amb baix man-
teniment. La vegetació, que si requereix un treball 
de manteniment més alt, es col·loca a les zones ac-
cessibles i segures pels treballadors. El sistema cons-
tructiu permet introduir una capa d’aïllament tèrmic continu, 
sense generar ponts tèrmics. A més, els materials no 
disposen de substàncies tòxiques que puguin afectar a la salut 
de les persones i de l’entorn de l’edifici. A les falses obertures, 
el gruix de la xapa miniona reutilitzada permet protegir l’aï-
llament i retirar-se del mur de BTC, aconseguint profunditat 
i mantenint el ritme de les obertures. L’estimació del pressu-
post  total és de 180.000€.

Eficiència energètica i materials
Els materials de la façana són de baix impacte ambien-
tal i petjada de carboni, biològics i reutilitzats. La faça-
na disposa d’una capa d’aïllament de fibres de fusta per dis-
minuir les pèrdues per transmitància dels murs i millorar 
el comportament energètic dels habitatges. Per 
protegir l’aïllament i donar un acabat amb llarga durabili-
tat es realitza un mur de blocs de terra comprimida (BTC). 
Les fibres de fusta i els BTCs garanteixen la permeabilitat al 
vapor del mur i eviten possibles condensacions. La gelosia 
ceràmica del pati, les baranes i els elements per facilitar el 
creixement de la vegetació és de ceràmica fabricada amb bio-
massa. Finalment, amb l’objectiu de no generar residus 
es reaprofita la xapa miniona de l’actual façana per construir 
jardineres, tant a la façana com a la plaça i per les persianes 
que simulen una obertura. 
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