
7.740 kWh/any
Consum calefacció

221.864 litres/any
Recollida d’aigua de pluja

8,37 kWp
Potència fotovoltaica

11.367 kWh/any
Producció fotovoltaica

8.867 kWh/any
Consum refrigeració

379 kWh/any
Consum ACS

27.939 kWh/any
Consum elèctric

153 Tn/any
Residus biomassa

3,4 Tn/any
Residus orgànic animal

20.000 litres
Acumulació aigua pluja

600 m² 
Superfície de cultiu

4.045 kg/any
Producció hortalisses

18 persones/any
Demanda d’aliments coberta

106.635 litres/any
Demanda d’aigua de reg

91.800 litres/any
Demanda d’inodors 

374.400 litres/any
Consum aigua de l’edifici 

Basses de fitodepuració

Bomba geotèrmica
bescanvi amb bassa existent

Ventilació mecànica
amb recuperador de calor

Axonometria

magatzems 
i pàrking

jardí, pou i bassa

masia

hivernacle

pedrís

plaques 
fotovoltaiques

descàrrega

tanca vegetal

horts

Ordenació volumètricaBalanç hídric, energètic i cicle de residus
E  1:650 0 5m 10m

Emplaçament

reubicació pèrgola 
fotovoltaica

pèrgola i magatzems 
en àrea logística

unificació de 
volumetries secun-
dàries (folre fusta)

millora integració del 
pou i bassa a l’entorn 

de la masia

accés secundari
accés principal

accés logístic

Ordenació dels espais exteriors

Nova pèrgola i magatzems
Estructura lleugera desmontable i reciclable

E  1:100 0 1m 5mE  1:250 0 5m 10m
Secció constructivaPlanta i alçats mòdul pèrgola-magatzems

Rehabilitació Patrimonial Energètica

E  1:125 0 1m 5m

Planta primera

Planta baixa

E  1:200 0 5m 10m

Alçat est

E  1:200 0 5m 10m

Alçat oest

E  1:200 0 5m 10m

Alçat nord

E  1:200 0 5m 10m

Alçat sud

Rehabilitació Masia Existent
Posta en valor de l’espai i elements constructius originaris

Vista interior planta primera

noves divisions lleugeres

noves obertures
 per millorar il·luminació

àmbit de relació 
informal

noves divisions lleugeres

noves obertures per
millorar la comunicació

nou ascensor
i escala

nova escala lleugera
evacuació i millora 

de la  connexió  amb 
aula  annexa i jardí 

del pou

ampliació obertura 
existent per millorar 

il·luminació 
i  integració 

zona posterior

SISTEMA DE CRUGIES
El sistema d’ampliació és per addició d’una 
crugia, seguint la lògica original.

MÒDUL PÈRGOLA-MAGATZEMS
Construcció lleugera desmuntable, estructura 
cargolada de perfils tancats d’acer galvanitzat, 
revestiment de policarbonat cel·lul ar, fonamen-
tació incada desconstruïble.

SISTEMA D’ACCÉS NO INVASIU 
Dues escales a fora del perímetre protegit 
resolen l’adequació de la masia al CTE-SI 
sense distorsionar l’espaialitat interior.

DUES AÏGUES
L’ampliació manté i potencia la volu-
metria a dues aigües originària per tal 
de propiciar una lectura sintètica i com-
pacta del conjunt.

INDEPENDÈNCIA D’USOS
La ubicació de l’accés a P1 al volum de 
l’ampliació permet la segregació d’usos 
indicat al programa. 

COMPACITAT VOLUMÈTRICA 
I COMPLEMENTARIETAT MATERIAL
L’ampliació reforça la simplicitat volumè-
trica de l’edifici protegit i el posa en valor 
tot apostant per una materialitat com-
plementària a la pedra: el vidre i l’acer.

3 VECTORS

L’ampliació contempla 3 aspectes re-
llevants: 1-l’accessibilitat i adequació al 
CTE-SI (evaquació, resistència i reacció 
al foc). 2-L’adequació de l’equipament a 
la directiva europea sobre consum zero 
(nZEB). 3-El tractament del volum com 
a element didàctic dins del marc d’una 
granja autosuficient (l’hivernacle).

LA GRANJA URBANA AUTOSUFICIENT
Rehabilitació integral de la Masia de Can Cadena per a Serveis Municipals

E  1:125 0 1m 5m

B1. Despatx administració (4 treballadors): 27,13 m2, B2. Sala reunions: 28,44 m2, B3. Arxiu: 29,25 m2,  B4. Lavabo: 24,48 m2

A5. Magatzem personal Pracs i Jardins: 22,08 m2, E2. Magatzem exterior 1: 33,23 m2, E3. Magatzem exterior 2: 33,59 m2

A0. Rebedor: 24,18 m2, A1. Despatx conservador: 17,60 m2, A2. Despatx Encarregat i tècnic de biodiversitat: 28,13 m2, A3. Vestuari (14 homes): 35 
m2, A4. Vestuari (7 dones): 22,90 m2, A5. Magatzem personal Parcs i Jardins: 23 m2, A6. Menjador per 18 treballadors: 51,12 m2

La proposta d’ordenació parteix d’una visió del conjunt com a sis-
tema, amb uns principis de disseny agrícola que engloba la gestió 
integrada de recursos així com una arquitectura sostenible, contex-
tualitzada i recolzada en Can Cadena pel seu potencial pedagògic, 
didàctic i divulgatiu. Així, proposem una mirada de conjunt encami-
nada a garantir l’autosuficiència, que trobi les claus de l’ordenació 
volumètrica dels espais exteriors i de l’adequació de l’edifici protegit 
en operacions senzilles, reversibles, modificables; conscients del pro-
pi sistema i coherents amb l’entorn.
L’ordenació de la parcel·la busca simplificar i clarificar les 3 zones que 
la composen: La Productiva (horts, aviram, bestiar), la Logística (vehi-
cles, maquinària) i la de Gestió i Formació (la masia pròpiament dita). 

Ordenació del conjunt
Disseny basat en la permacultura

Vista exterior

1- Recalçament dels murs de càrrega existents 
mitjançant dames de formigó de calç amb fi-
bres per tal de garantir el seu recolzament a 
l’estrat resistent definit per l’assaig geotècnic.

2- Reparació de la coberta per garantir l’es-
tanqueïtat i l’acabat uniforme de teula àrab 
envellida -no s’aïlla-: L’estructura de la coberta 
s’aprofitarà en la seva totalitat, preveient úni-
cament lleugeres intervencions de reparació 
disposant d’un nou sistema d’impermeabilit-
zació. 

3- Reforç sostre planta primera amb aïllament: 
reforç a base de llosa de compressiór con-
nectada a bigues de fusta existent per tal de 
esoldre els requeriments de resistència al foc 
així com garantir l’aïllament tèrmic i acústic del 
mateix.

4- Reforç sostre planta baixa: rehabilitació i 
reforç per tal de retirar els reforços metàl·lics 
existents. Substitució puntual de biguetes que 
en mal estat, restauració de l’entrebigat i trans-
formació a elements mixtos de formigó i fusta  
mitjançant llosa superior de formigó connec-
tada. Paviment de rajola hidràulica recuperada.

5- Nova solera aïllada: Sanejament del subsòl, 
formació de solera aïllada sobre emmacat de 
graves reciclades, aïllament tèrmic i paviment 
hidràulic.

6- Murs: Sanejament, escardejat armat con-
nectat a pedra i tapial, reforç d’esquerdes 
mitjançant cosit, retacat i/o injecció, aplicació 
morter hidròfug parts en contacte amb el te-
rreny i sense barrera higroscòpica. Arrebossat 
amb morter mixt i acabat fi lliscat a la calç ad-
ditivada.

7- Fusteries de fusta existent: decapat, repara-
ció, reposició de panys i ferratges, integració 
de vidres estadip o aplicació d’olis.
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HIVERN
Captació solar per efecte hivernacle i gol-
fes sense aïllar. Admissió de l’aire primari 
per espai golfes (pre-tractament)

20ºC

5ºC

15-
20ºC

ESTIU DIA
Aprofitament de l’escalfament de la 
cambra d’aire de les golfes per poten-
ciar l’efecte xemeneia. Refrescament mi-
tjançant elements d’alta inèrcia tèrmica. 
Protecció solar en obertures i hivernacle.

26ºC

30ºC

20-
26ºC

ESTIU NIT
Refrigeració per dissipació nocturna per 
efecte xemeneia i Venturi d’exutori en co-
berta. Free-cooling (admissió aire primari 
by-passada)

21ºC

14ºC

15-
20ºC

àrea
productiva

àrea gestió 
i formació

àrea
logística

La recollida d’aigua de plu-
ges podrà cobrir la demanda 
d’aigua de reg i el consum de 
wàters i urinaris.

L’aportació de la instal·lació 
fotovoltaica existent – fàcil-
ment ampliable -, abasteix el 
31% del consum anual d’elec-
tricitat.


