
 
 

Un edifici sostenible com a porta d’entrada 
a la ciutat 

 
L’edifici del sector Escodines, projectat per l’estudi  

Pich-Aguilera, presenta múltiples aspectes per guanyar 
ecoeficiència i una coberta ajardinada 

 
 
Al sector Escodines, actualment en obres, s’hi estan aixecant actualment dos 
edificis diferenciats, amb un total de 96 habitatges, majoritàriament de protecció 
oficial. Es tracta d’una superfície de 16.462 m2 construïts i 3.407 m2 d’espai 
públic. El cost total de l’obra supera els 19 milions d’euros. 
 
L’edifici situat a la banda de la Via de Sant Ignasi és un projecte del prestigiós 
despatx d’arquitectura Pich Aguilera. El projecte va assolir el primer premi en el 
concurs restringit que es va fer per a l’edificació del sector. L’edifici contindrà un 
total de 52 habitatges, dels quals 44 seran destinaran al mercat del lloguer 
protegit, mentre que 6 seran de venda a preu concertat, i 2 més de venda lliure.  
 
L’edifici projectat per Pich-Aguilera té una especial importància perquè fa la 
funció de porta d’entrada a la ciutat i s’alinia amb la via de Sant Ignasi. És per 
això que s’ha tingut una cura especial en el disseny de la façana. Segons 
expliquen els arquitectes, la façana es realitza amb materials industrialitzats, 
que permeti a l’edifici, des de la compacitat i la solidesa, integrar-se amb els 
murs propis de la ciutat de Manresa. 
 
Una característica important és que les cobertes fan la funció de façana, pel fet 
que són visibles des d’indrets com el parc de la Seu. Així doncs, l’equip 
d’arquitectes ha ideat una coberta ajardinada, una solució inèdita fins ara a 
Manresa. Aquest tipus de coberta ajuda a aconseguir un bon comportament 
climàtic dels habitatges de sotacoberta, proporciona paisatge per a la ciutat i 
millora la qualitat del aire de l’entorn. D’altra banda, a la banda del carrer 
Montserrat s’ha projectat un porxo com a eixample de l’espai públic. 
 
El sistema de coberta ajardinada és un recurs que l’equip d’arquitectes Pich-
Aguilera ha utilitzat en algun altre projecte, com el del bloc d’oficines del 
districte 22@ de Barcelona, tal com es pot veure en les següents imatges:  



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
Criteris mediambientals de primer ordre 
 
FORUM exigeix en els seus edificis uns paràmetres mediambientals molt per 
sobre dels mínims exigits en habitatge. El projecte dels arquitectes Pich-
Aguilera respon a aquesta demanda. Per això s’ha tingut en compte 
l’ecoeficiència dels recursos, residus i energia en el projecte. Concretament, la 
puntuació del edifici pel decret d’ecoeficiència és de 32, el doble del 
mínim sol·licitat, que és de 16.  
 
Pel que fa a energies renovables, s’ha tingut en compte la importància de la 
centralització de la producció d’aigua calenta, a través de plaques solars 
tèrmiques. Aquest sistema serveix per escalfar l’aigua sanitària i dóna suport a 
la calefacció. 
 
Des del punt de vista bioclimàtic, s’ha de destacar el gran pati interior, que 
funciona com un atri, amb continuïtat amb el porxo d’entrada, que permet uns 
fluxos d’aire que ajuden a la ventilació creuada de tots els habitatges. 
 
 
Cirurgia tecnològica constructiva 
 
Pel que fa als criteris constructius, els arquitectes responsables remarquen la 
complexitat de la ubicació, el desnivell i les condicions d’entorn del edifici han 
fet de la fonamentació i l’estructura “una obra de cirurgia tecnològica 
constructiva”. D’altra banda, s’ha intentat el màxim possible utilitzar sistemes 
constructius en sec.  
 
 
Equip d’arquitectes Pich-Aguilera 
 
“Operar en el marc de la edificació i el planejament des d’un coneixement 
global, i buscar alternatives que permetin una aplicació honesta dels nostres 
recursos”. Són  els objectius estratègics del despatx d’arquitectes Pich-
Aguilera, que s’engloben en tres conceptes arquitectònics: 
 
-INDUSTRIA: l’arquitectura ha de incorporar els sistemes propis del seu temps 
-ATMOSFERES: qualsevol edificació que construeixin serà sempre una 
envolvent complementària en respecte al nostre aixopluc primer que és la 
atmosfera  
-TERRITORIS: l’edificació pot ser plantejada en termes de producció de territori 
no d’ocupació.  
 
L'estudi, iniciat al 1986, és una societat professional amb dos arquitectes socis 
Felip Pich-Aguilera Baurier i Teresa Batlle Pagés. Son ells els qui tenen la 
responsabilitat del projecte, del seu desenvolupament, qualitat i direcció d'obra. 



 
 
 
 
Segons ells, "el respecte al medi ambient com un valor que hem 
d'administrar s'ha convertit en un consens social. L'arquitectura ha de 
buscar alternatives que proporcionin una relació més estimulant amb la 
natura i una aplicació més honesta dels recursos naturals, que puguin 
donar-nos pautes objectives per abordar el planejament i la tecnologia de 
la construcció des d'una apreciació contemporània" 
 
El despatx al llarg dels anys ha comptat amb especialistes en diversos àmbits 
que han fet possible col·laboracions estables i enfocaments interdisciplinaris en 
el desenvolupament dels projectes. Així doncs, actualment el despatx te 
col·laboradors interns de titulació superior, directors coordinadors de projectes, 
obres i àrees temàtiques; i col·laboradors externs, empreses i assessors, 
especialistes en management, criteris ambientals i de sostenibilitat, investigació 
tecnològica i càlcul. 
 
Aquests són alguns dels projectes en curs o que ha desenvolupat el despatx: 

Bloc d'habitatges socials 
Barri "El Polvorí", Barcelona.  
2004 

 



 
 
 

Edifici d'oficines 22@ 
Sant Martí, Barcelona.  
2004 

 
 
 
Hospital de Reus. 
Reus  
En construcció 

 
 



 
 
 
Hotel Puerto Banús. 
Málaga.  
En desenvolupament projecte 

 
 
Bloc d’habitatges 
Rennes, França 
En projecte 

 
 
Centre Cousteau. 
Sant Feliu de Guíxols, Girona.  
En projecte. 

 



 
 
 
Centre científic tecnològic agroalimentari. 
Lleida.  
2009 

 
 
Bloc d'habitatges. 
Vitoria-Gasteiz.  
2009 

 
 
CEIP - Pere IV. 
Barcelona.  
2008 

 
 



 
 
 
Edifici judicial. 
Vilafranca del Penedès, Barcelona.  
2006 

 
 
 
 
 
 
Regeneració de l’espai públic al sector Escodines 
L’actuació al sector Escodines, que promou l’Ajuntament de Manresa, 
mitjançant la societat municipal FORUM, comportarà un procés de substitució 
de l’edificació anterior i d’esponjament i regeneració de l’espai públic, 
adequant-lo als nous criteris d’ús i mobilitat. En concret, l’actuació preveu la 
creació de 108 habitatges, la majoria dels quals seran de protecció oficial. 
L’actuació també preveu crear un pàrquing públic soterrat i de rotació, de 222 
places i que prestarà el servei als nous residents de l’edificació futura, al barri 
de les Escodines i per extensió, a la ciutat.  
 
L’actuació al sector Escodines és la de més volum que fins ara ha afrontat la 
societat municipal FORUM i representa una inversió superior als 20 milions 
d’euros. L’objectiu se centra no tan sols a assolir nova edificació al Nucli Antic, 
sinó també a materialitzar-hi espais públics de qualitat i possibilitar nous usos, 
per tal d’aconseguir un espai atractiu per viure, treballar o simplement passejar-
hi. L’actuació inclou espais públics amb un disseny innovador, especialment 
pensat per als vianants, i edificis sostenibles. La voluntat és donar nova vida a 
aquests espais, com un pas més en el camí de revitalització del Nucli Antic.  
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