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Can Carreres com a únic volum aparent 
enmig del parc. Dos espais exteriors 
oberts a banda i banda de la masia, 
situats a una cota inferior, permeten 
allotjar el programa, organitzar els acces-
sos i la inserció al parc. Un acurat ajust 

El conjunt cerca la màxima compacitat, 
minimitzant l’ocupació i optimitzant els 
recursos.
L´EAIA se situa íntegrament en les dues 
plantes de la masia; l´escola bressol 
soterrada respecte la cota del parc i en un 
únic nivell gràcies a l’estratègia dels dos 

A la masia s’adopta una estratègia d’ad-
dició, seguint la tradició de l’arquitectura 
popular. Dues noves galeries adossades 
a les façanes laterals permeten resoldre 

El programa s’organitza seguint l’esque-
ma tradicional: accés per la porta prin-
cipal (façana SE) i organització interna 
en tres franges. Un volum central allotja 
les dependències de servei. La resta 

de la topografia (reaprofitant les terres 
d’excavació) permet l’accés a peu pla a la 
masia i millora la connexió del parc amb 
Urrutia a través d’una nova passera per 
damunt del llac.

patis. El resultat és una escola amb sen-
sació de planta baixa, no pas de soterrani. 
L’accés a l’escola es realitza a través d’una 
placeta amb arribada en pendent suau 
i accessible. Totes les aules i estances 
principals donen directament al pati de 
joc, orientat a sud.

les circulacions verticals i internes de 
l´EAIA i alhora establir una estratègia 
d’eficiència energètica passiva tot conser-
vant la visió de les façanes originals.

del programa se situa al perímetre amb 
ventilació i il·luminació natural. Els dos 
cossos laterals permeten accedir sense 
creuaments a qualsevol sala d’entrevista 
de la PB des de l’espai de treball intern.
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