
PROPOSTA VOLUMÈTRICA DELS ESPAIS EXTERIOR
MASIA/HORTS/BASSA/POU/PÈRGOLA

Valor patrimonial + Funcionalitat. La proposta d’intervenció gira 
al voltant de com millorar les condicions de funcionalitat a la ve-
gada que posa en valor l’immoble patrimonial i els elements ex-
teriors. La reorganització dels espais exteriors a través de la nova 
pèrgola fotovoltaica (amb tots els serveis de PiJBIM accessibles 
des del moll de l’abocador) permet sectoritzar l’àrea de treball 
de PiJBIM en l’extrem N-O del recinte, deixar lliure l’espai immedi-
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actual que separa aquest àmbit dels horts. La Masia recupera la 
relació amb els elements propis del Mas (els horts, la bassa i el pou).

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAIXA

- Escalfament de l’Atri per captació solar a través de lluernes.
- Escalfament del Sotacoberta generant coixí tèrmic entre l’ex-
terior i l’interior.
- Recolzament actiu per reconduir l’aire calent de l’espai So-
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- Utilització de l’aire pre-escalfat de interior (Sotacoberta i Atri) 
per a climatització d’estances interiors.
- Estances interiors closes climatitzades amb sistemes actius.

- Atri i Sotacoberta hiperventilats naturalment per ventilació cre-
uada i efecte venturi.
- Lluernes Atri amb protecció solar.
- Estances interiors closes climatitzades amb sistemes actius.

- Possibilitat de ventilació creuada natural o per freecolling a tra-
vés de l’espai central-nucli de comunicacions.
- Obertures int-int i int-ext d’espai Sotacoberta obertes per crear 
una cambra d’aire ventilada. 
- Lluernes Atri amb protecció solar.
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A. Mesures Passives
- Envoltant aïllada. 
- Coberta ventilada.
- Forjat sanitari ventilat i aïllat.
- Control de radiació solar, amb nou arbrat en façana S-O (àl-
bers - fulla caduca) i proteccions solars practicables en obertu-
res i lluerna de coberta.
- Potenciació de l’entrada de llum natural amb la lluerna del 
nucli central i noves obertures de façana
- Ventilació creuada manual vinculada al maquinari. 
-Creació de dos espais (Atri i Sotacoberta) reguladors termics 
d’un sistema dinàmic de control biocliàtic interior.

FUNCIONAMENT ESTACIONAL DEL SISTEMA DINÀMIC DE CONTROL BIOCLIMÀTIC INTERIOR

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

B. Mesures Actives
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cia i regulació individualitzada de temperatures amb topalls mà-
xims i mínims.
- Producció d’energia en base a un sistema mixt de geotèrmia 
de fons i aerotèrmia per cobrrir puntes crítiques.
-  Sistema de producció amb recuperació d’energia. 
-  Sistema de recuperació de calor en ventilació.
-  Sistema de captació d’aire de sotacoberta dinàmica 
- Pèrgola fotovoltàica  25000kWh/any. 

La Masia de Can Cadena del S.XVI ha sobreviscut al pas del temps després de nombroses reformes i un canvi dràstic del seu 
entorn immediat. La rehabilitació que es planteja ara segurament no serà la última però cal entendre-la com una oportunitat per 
recuperar de forma tranquil·la certs elements originals, posar en valor els més representatius de la història de la Masia i aportar el 
millor del S.XXI, pel que fa a sistemes constructius i confortabilitat, amb l’objectiu que la Masia continuï persistint.   

ORDENACIÓ DELS USOS EN ELS ESPAIS INTERIOR

- Accessos independents de la Masia PiJBIM vs Formació. 
- Conservació de l’estructura orgànica interior de la masia. 
- L’Atri: un vestíbul/distribuïdor en alçada. 
- Independència de programes. PiJBIM a PB i Formació a P1. 
- Establiment de recorreguts Peus nets/Peus bruts del personal de 
PiJBIM amb 3 accessos directes des de l’exterior pròxims a l’àrea 
de serveis.
- Equipament 100% inclusiu. Tots els espais seran accessibles
- Recuperació i posada en valor del celler com a menjador dei-
xant exempta la Columna de Pedra original.
- L’Aula de Formació: espai amb relació visual amb St Martí Vell.

ESTRATÈGIA D’INTERVENCIÓ EN L’EDIFICI CATALOGAT.

- Conservació de la relació de les estances originals en la que 
l’espai central concentrarà les comunicacions verticals i donarà 
accés a totes les estances perimetrals dels diferents nivells.
- Conservació de volumetria de la Masia sense cap annexió.
- Potenciació d’entrada de llum natural conservant l’atmosfera 
original. 
- Posada en valor dels sistemes constructius originals.
- Recuperació i posada en valor dels acabats de façana origi-
nal. 
- Introducció de noves obertures per introduir llum natural i millo-
rar la relació amb l’exterior emmarcant el paisatge (St Mart Vell, 
Ca l’Arnó i els horts).
- Conservació de tota l’estructura vertical de murs de càrrega 
original. 
- Conservació dels sostres de bigues de fusta i ceràmica originals 
que passaran a ser uns enteixinats, ja que es realitzarà un nou 
forjat de fusta CLT per sobre el nivell de la rasillla. 
- Conservació de l’estructura de coberta amb implementació 
de millores de l’envoltant. 
-Posada en valor d’altres elements d’interès patrimonial com la 
columna de pedra, festejador i portalada de fusta.

SECCIÓ A-A´

Can Cadena semperviVens
REHABILITACIÓ INTEGRAL DE LA MASIA DE CAN CADENA PER A SERVEIS MUNICIPALS. DISTRICTE SANT MARTÍ


