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[eng] 

 

Three starting points: understanding the historic value of Lleialtat Santsenca (1928),an old working class 

cooperative in the Sants neighborhood; knowing to the detail the building’s (physical) state to maintain as much as 

possible; and being sensitive to the whole collaborative process launched in 2009 by neighborhood organizations 

to recover the building.  

 

To this end, four basic objectives were set out: first, taking advantage of everything that could be used from the 

original; second, defining an intervention strategy marking out the essential actions, conservative or not, allowing 

to recover and increase the potential uses of all those spaces; 

third, to establish an intensive dialogue – and tense, if due – with context; and fourth, to develop a sustainable 

proposal, regarding the work on the existing as well as the new interventions.  

 

The building consist of three structural bodies: the main one, onto Olzinelles and Altafulla streets, houses the two 

main halls (old shop on the ground floor and atrium on the first floor); the central one, with access from Altafulla 

street; and the interior one, without access from the street, which is L-shaped. The precarious hygiene conditions 

in the rest of the constructions, besides their being poorly connected, encouraged to propose a large longitudinal 

void, joining the three volumes and all their spaces – new and old – through a gradual progression, from the more 
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public to the more private spaces. The void results from completely demolishing the centerline near the party wall 

to Olzinelles street, becoming a sort of interior street, emphasized in the second structural volume by enlarging the 

existing light well. Finally, behind the last structural volume, a triple space contiguous to the void of the two 

previous volumes wraps up the sequence. The succession of voids configures an atrium limited by ‘new’ facades 

opposed to the existing party walls, which show traces of the building’s history. The atrium brings light and air to 

all the spaces, becoming the axis of the horizontal and vertical circulations, and offering new potential of use for 

unforeseen programs. 

 

The existing roofs could not be used, so only the trusses in the main hall were maintained. A new roof is built above 

the whole building, associated volumetrically to the three structural bodies: three gable roofs, with cellular 

polycarbonate to the south and insulated metal sheet to the north, above a metal structure, illuminate and 

ventilate the atrium, with windows in the highest corners to favor natural convection. 

 

Inspired in Lina Bo Bardi’s Teatro Oficina, the Atrium is an intermediate bio-conditioned space that organizes all 

the circulations through a series of footbridges and stairs that evoke the image of the scaffolding in a construction 

site. The building funcions thermally through passive strategies based on inertia and insulation; three lightweight 

roofs permit natural lighting and favor ventilation. 

 

By increasing the volume of the roofs it is possible to increase solar gain: in winter heat is collected thanks to a heat 

recovery system for the interior spaces; in the summer, the air in the top part of the atrium is reheated, 

forcing a convection which releases the hot air by opening the roof Ridge windows, actioned by automatic sensors. 

 

In winter the climate controlled spaces release warm air, tempering the Atrium; in the third body, due to the excess 

of radiation, a ventilated chamber with a sun filtre optimizes solar caption in winter and summer. 

 

 

[esp] 

 

El proyecto parte de tres premisas: entender el valor de la historia de Lleialtat Santsenca (1928), una antigua 

cooperativa obrera del barrio de Sants; conocer con precisión el estado (físico) del edificio para aprovechar todo lo 

aprovechable; y ser sensibles con todo el proceso colaborativo que iniciaron las entidades del barrio en 2009 para 

recuperarlo.  

 

Para ello se plantean cuatro objetivos básicos: primero, aprovechar todo lo que sea útil de la edificación original, 

derribando lo que no sea reutilizable; segundo, trazar una estrategia de intervención definiendo aquellas acciones 

imprescindibles, de carácter más conservacionista o más aditivo, que permitan recuperar y aumentar el potencial 

de uso de todos los espacios; tercero, establecer un diálogo intenso —y tenso, si es necesario— con el contexto; y 

cuarto, elaborar una propuesta sostenible, tanto respecto a la preexistencia como a las nuevas intervenciones.  

 

El edificio tiene tres cuerpos estructurales: el principal, con fachada a las calles Olzinelles y Altafulla, que alberga 

las dos salas principales (antiguo comercio en planta baja y sala de actos en primera); el central, con acceso desde 

la calle Altafulla; y el interior, sin acceso a la calle, que forma una L con los otros dos. Las carencias de salubridad en 

todas las piezas, y su mala conexión, llevaron a la decisión de proponer un gran vaciado longitudinal, uniendo los 

tres cuerpos y todas las salas—existentes y nuevas— mediante un recorrido gradual, desde las piezas más públicas 

hasta las más privadas. El vaciado consiste en el derribo total de la crujía a raíz de la medianera de la calle 

Olzinelles, para convertirla en una suerte de calle interior, cuya continuidad, en el segundo cuerpo estructural, se 



alcanza maximizando el patio de luces existente. Finalmente, detrás del cuerpo estructural, un triple espacio 

contiguo al vaciado de los dos cuerpos previos culmina la secuencia. La sucesión de vaciados configura un atrio 

que, mediante la aparición de ‘nuevas’ fachadas contrapuestas a las medianeras originales —con rastros físicos de 

toda la historia del edificio—, aporta luz y ventilación a todas las salas y se convierte en vertebrador de las 

circulaciones horizontales y verticales, aportando un nuevo potencial de uso para programas imprevistos. 

 

Los tejados existentes no se pueden aprovechar; sólo se conservan las cerchas de la sala principal, y se construye 

una nueva cubierta en todo el edificio asociada volumétricamente a los tres cuerpos estructurales: tres cubiertas 

ligeras a dos aguas, de policarbonato celular al sur y chapa aislada al norte, sobre estructura metálica, permiten la 

iluminación del atrio y facilitan la ventilación, con las ventanas en la parte más alta para propiciar convecciones 

naturales. 

 

Inspirado en el Teatro Oficina de Lina Bo Bardi, el Atrio es un espacio intermedio bioclimatizado capaz de vertebrar 

todas las circulaciones a través de un conjunto de pasarelas y escaleres que evocan la imagen de 

los andamios de obra. El edificio funciona térmicamente a partir de estrategias pasivas basadas en la inercia 

y el aislamiento; tres cubiertas ligeras permiten la iluminación natural y facilitan la ventilación. 

 

El aumento de volumen de las cubiertas posibilita la captación solar: en invierno capta calor que se revierte 

mediante recuperadores; en verano se sobrecalienta el aire del estrato superior del Atrio, generando una 

convección muy potente que expulsa el aire caliente por las ventanas de las cumbreras, accionadas por sensores 

automáticos. 

 

En invierno los espacios climatizados expulsan el aire caliente templando el Atrio; en el tercer cuerpo, con excesivo 

asoleo, una cámara de aire ventilada con filtro solar permite optimizar la captación en invierno y en verano. 

 

[cat] 

 
TRES PUNTS DE PARTIDA 

Entendre el valor de la història de l’edifici de la Lleialtat Santsenca (1928),  una antiga cooperativa obrera del barri 

de Sants, a Barcelona. Conèixer amb precisió l’estat  (físic) de l’edifici per tal d’aprofitar tot el que sigui aprofitable. 

I ser extremadament sensibles a tot el procés col·laboratiu que van engegar les entitats del barri amb l’objectiu de 

recuperar la Lleialtat (2009). 

 

QUATRE OBJECTIUS 

Aprofitar. Intentar (re)aprofitar tot el que pugui ser útil de l’edificació original, enderrocant prèviament tots allò no 

reutilitzable –treballar sobre una preexistència és una oportunitat tant de recuperació física d’uns espais malmesos 

com de recuperació històrica d’un edifici significatiu pel barri. 

Intervenir. Traçar una estratègia d’intervenció definint aquelles accions imprescindibles, siguin de caire més 

conservacionista o de caire més additiu, que permetin recuperar i augmentar el potencial d’ús de tots els espais de 

l’edifici. 

Contextualitzar. Afectar positivament l’entorn, establint un diàleg interessant i intens –i tens, si cal- amb el 

context. 



Sostenibilitat. Treballar polièdricament una proposta ambientalment sostenible, tant respecte al treball amb la 

preexistència com en totes les noves intervencions. 

 

L’ESTRATÈGIA 

Tres cossos. L’edifici té tres cossos estructurals diferenciables: el cos principal, amb façana als carrers Olzinelles i 

Altafulla, que alberga les dues sales principals (antiga botiga a planta baixa i sala d’actes al primer pis); el cos 

central, amb accés des del carrer Altafulla; i el cos interior, sense accés a carrer, que geomètricament forma una L 

amb els altres cossos. 

Enderroc. En primer lloc plantegem enderrocar tots els elements que no es poden aprofitar deixant pràcticament 

només façanes, mitgeres i alguns elements estructurals.  

Accessos. Mantenim l’accés principal pel carrer Olzinelles i el secundari, sobretot per càrrega i descàrrega i sortida 

d’emergència, al carrer Altafulla.  

ATRI. Excepte en les dues sales principals, que donen a carrer, detectem grans mancances de salubritat en totes les 

peces, i una molt mala connexió entre elles. Per això proposem un gran buidat longitudinal que travessa tot 

l’edifici, unint inequívocament els tres cossos estructurals i, de fet, totes les sales, tant les existents com les noves, 

mitjançant un recorregut gradual que s’inicia amb les peces més públiques prop del carrer i acaba amb les més 

privatives al fons de la parcel·la. El buidat consisteix en l’enderroc total de la crugia arran de la mitgera del carrer 

Olzinelles, per a convertir-la en una sort de carrer interior la continuïtat del qual, en el segon cos estructural, 

s’assoleix maximitzant el pati de llums existent. Finalment, al darrer cos estructural, un triple espai contigu al 

buidat dels dos cossos previs culmina la seqüència. La successió de buidats configura un atri que, mitjançant 

l’aparició de ‘noves’ façanes contraposades a les mitgeres originals –amb rastres físics de tota la història de l’edifici-

, aporta llum i ventilació a totes les sales i esdevé un excel·lent vertebrador de les circulacions horitzontals i 

verticals, aportant un nou potencial d’ús per a programes imprevistos. 

La ‘bastida’. A l’Atri, un element destaca per sobre de la resta: el conjunt de passeres i escales inspirades en les 

bastides d’obra i, sobretot, en el ‘Teatro Oficina’ de Lina Bo Bardi a São Paulo (1980-91).  

Rebaix. Amb l’objectiu d’esgotar tot el potencial edificable de l’edifici i facilitar el funcionament a cota d’accés, 

s’anivella tota la planta baixa a la rasant de l’entrada del carrer Olzinelles (+0.00) fent un rebaix d’uns 85cm a totes 

les peces excepte a l’Atri del primer cos estructural que ja es troba a aquesta cota. 

La coberta. Les teulades existents no es poden aprofitar, només conservem les encavallades de la sala principal. 

Fem una nova coberta a tot l’edifici associada volumètricament als tres cossos estructurals: tres cobertes a dues 

aigües de tecnologia lleugera, de policarbonat cel·lular a les vessants sud i de xapa aïllada a les vessants nord, 

sempre sobre estructura metàl·lica, assumeixen requeriments tècnics mediambientals i de climatització de l’edifici, 

permetent la il·luminació permanent de l’atri i facilitant-ne la ventilació, situant les finestres a la part més alta, als 

careners, per propiciar conveccions naturals a tot l’edifici.  

Paraments interiors. Treballem sistemàticament en funció de les diferents casuístiques: a) preservem les mitgeres 

existents amb el seu aspecte actual sempre que és possible; b) fem estintolaments amb bigues metàl·liques on 

calen noves obertures; c) les portes i finestres originals innecessàries es tapien amb maó calat deixat vist; b) amb 

aquest tipus de maó, també sense revestir, es fan tots els murs estructurals nous; d) utilitzem entramats lleugers de 

fusta a les peces que necessiten aïllament tèrmic i acústic, sobretot a les noves façanes interiors de l’Atri. 

La façana (protegida). Ens interessa més la façana actual que la original. Volem preservar l’aspecte envellit de la 

façana, reflex del pas del temps –la gamma infinita d’ocres descolorits és espectacular-. La netejarem i en 

repararem les patologies existents però en cap moment intentarem recuperar el moment original en que es va 



estrenar l’edifici. El pas del temps és un valor que ha de formar part de l’ànima de la nova Lleialtat, i la façana en 

serà una expressió. Per contra, el que hi fem de nou es fa amb la tecnologia (i l’estètica) contemporània. 

Conservem totes les obertures originals i hi afegim fusteries d’acer amb especejats conseqüència de les necessitats 

interiors (ventilació, etc.).  

 

CRITERIS DE SOSTENIBILITAT 

Usuaris no experts. L’edifici tindrà molts usuaris i possiblement cap responsable únic (conserge). L’edifici ha de 

poder funcionar sol sense dependre de l’acció de les persones, més enllà d’obrir o tancar finestres si fa o no calor i 

es vol ventilar. 

Us imprevisible. L’edifici s’utilitzarà de maneres molt diverses i poc previsibles, tant a nivell d’horaris com a nivell 

d’ocupació. 

Estratègies passives. Degut a aquest ús imprevisible i irregular i al tipus d’usuari inexpert i esporàdic optem per un 

edifici que climàticament funcioni sol, a partir d’estratègies passives basades en la inèrcia (als espais climatitzats i 

semiclimatitzats), l’aïllament (als espais climatitzats), etc. 

Climatització mecànica mínima. Només climatitzem els espais d’ús estàtic i deixem tot l’Atri sense climatització 

mecànica assumint que serà un espai temperat respecte al clima exterior però sovint sense el grau de confort 

requerit en els altres espais interiors. L’Atri serà un espai intermig bioclimatitzat. 

Captació solar i ventilació. L’augment de volum de les cobertes –sempre respectant al màxim l’assolellament 

actual dels veïns- té com a objectiu principal possibilitar la captació solar, generant dues situacions estacionals 

oposades: a l’hivern captem escalfor que revertim mitjançant recuperadors de calor per climatitzar els espais 

interiors, mentre que a l’estiu sobreescalfem l’aire de l’estrat superior de l’atri generant una convecció molt potent 

que expulsa l’aire més calent de l’edifici en obrir-se les finestres dels careners –accionades per sensors automàtics-. 

A més a més les climatitzadores permetran fer free-cooling, sempre i quan la temperatura exterior sigui favorable. 

Aprofitament de l’aire calent sobrant. A l’hivern, tots els espais climatitzats expulsen l’aire calent de la ventilació 

forçada a l’Atri de manera que el temperen.    

Il·luminació. L’Atri il·lumina durant tot l’any l’interior de l’edifici gràcies als panells de policarbonat cel·lular 

transparent que el cobreixen. Al cos 3, degut a l’excés d’assolelIament durant bona part de l’any, es crea una 

cambra ventilada de 60cm (que és el cantell de les bigues) instal·lant un filtre solar interior amb malles d’ombreig 

plegable, per permetre la màxima captació a l’hivern i la mínima a l’estiu. Al tram més alt la protecció solar serà fixa 

amb una xapa grecada perforada. Quan no interessi acumular o aprofitar l’aire calent de la càmera els sensors 

n’obriran les finestres situades a ambdós extrems, superior i inferior, refrescant-la immediatament. 

 

 

 

 

 


