
ESPAIS COMUNS i COL·LECTIUS A TORRES D'HABITATGE 

 La tipologia de torre es caracteritza bàsicament per la seva verticalitat. Aquesta característica li 
atorga unes qualitats, així com li dificulta certs aspectes. En el cas que estudiem, els espais comuns i 
col·lectius, en aquesta tipologia són especialment complicats, ja que el marge de flexibilitat en els espais 
construits és molt reduït. Tot i que hi ha alguns mecanismes que ho faciliten, els explicarem a continuació. 

 
 El propòsit d'aquesta recerca és, per una banda, veure quins espais o mecanismes apareixen 
amb més naturalitat a les torres per a solucionar els espais comuns. Per una altra banda, trobar 
exemples que aconsegueixen resoldre aquells mecanismes més complexos. 
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 El fet de concentrar tota l'edificació en un punt i en 
altura, inevitablement ens allibera grans espais al seu 
voltant. Aquests espais, encara que cedits a l'espai públic, 
poden quedar bén definits per l'objecte construit, de manera 
que siguin espais exteriors pertanyents a l'edifici i bons 
espais d'accès.  



EXEMPLE_LA LIBERTÉ 2011 Dominique Perrault Groningen 
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Dues torres que combinen l'ús residencial, amb oficines, i 
un espai col·lectiu d'accessos. Les dues torres desixen un 
espai públic ajardinat al seu voltant, enfatitzat en el punt 
central com a accès. 
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 Com passa en 
qualsevol altra tipologia, la 
planta baixa és un espai 
singular, per això 
s'acostuma a tractar com 
un impás entre l'exterior i 
els habitatges. És habitual 
el recurs d'alliberar-la 
deixant únicament 
l'estructura o tractar-la 
d'una manera diferent 
ajuda a l'hora de crear 
espais d'accés i altres 
espais complementaris.  



EXEMPLE_TORRE AMSTERDAM 2011 JSa arquitectos Ciutat de Mèxic 
 
 “Torre entre mitgeres”  
 Fins el 5è pis l'edifici engloba un gran aparcament (des de les plantes soterrani fins la 2a), l'espai d'acessos i 
patis comunitaris i privats a la planta baixa, i una tpologia d'habitatges. Mentre que a partir del 6è té una planta 
propiament de torre. 
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 El basament (o sòcol) és un recurs molt habitual com a 
complement d'una torre. Aquest element ocupa aquell espai que la 
torre habia alliberat, si es considera que és massa ampli o se'n vol 
treure algun profit, permet que la torre tingui un “recolzament” on 
descansar i sovint complementa d'una manera molt enriquidora la 
quantitat i diversitat d'usos, per això apareixen sovint espais 
col·lectius, de servei per als usuaris o equipaments. 
 
 Tot i així, aquest recurs no desenvolupa la tipologia de 
torre amb en la seva morfologia alta i vertical, sinó que afegeix un 
element oposat, i per tant complementari. 



Espai públic 
Plantes baixes 
Basaments 
Núclis de comunicacions 
Espais interiors comunitaris 
Terrasses 

ESPAIS COMUNS i COL·LECTIUS A TORRES D'HABITATGE 

 Als edificis verticals, més que en cap altre. El núcli de comunicacions 
verticals és un element ineludibe, sovint protagonista. Els núclis de les torres 
resolen tots els fluxes verticals pràcticament en un sol punt, però sovint també 
engloben les distribucions en planta, estructuren l'agregació dels habitatges,, 
absorveixen les variacions de les plantes i fins i tot uneixen diferents cossos 
d'un edifici. 



EXEMPLE_MARINA CITY 1964 Bertrand & Goldberg Arch Chicago 
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 Aquest és un exemple de torre amb núcli central, no només per la seva posició, sinó perquè absoltuament tot 
gira al voltant d'aquest element vertical. 
 A més de ser l'estructura principal, i núcli vertical de comunicacions, també engloba les instal·lacions de l'edifici 
i altres espais auxiliars. Al voltant del núcli apareix un corredor distribuidor circular, les diferents tipologies d'habitatge 
s'adapten a la forma i estructura del núcli, ocupen un, dos o tres sectors de corona circular segons la mida de la cèl·lula. 
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 Així com tots els elements anteriors hem vist que 
apareixien amb una certa naturalitat, en arribar als espais 
interiors ens trobem amb més dificultats. 
  
 Essent la torre una extrusió en vertical, una 
repetició d'una llesca (planta tipus) com hi podem encabir 
els espais singulars?  
 Si alliberem una planta, quina planta ha de ser? 
L'àtic? Una planta intermitja? Un soterrani? 
 Si ens fem un espai entre habitatges quina 
estrategia hem de seguir? Treiem un habitatge de la plata 
tipus, modifiquem la planta per fer-nos-ho anar bé? 
 Quina afluència tindràn els espais que no estàn en 
contacte amb l'espai públic? Hi anirà tot el veïnat o només 
els que estàn a la vora? 
 
 Apareixen una sèrie de dubtes que, veient la 
dificultat per trobar exemples, està clar que fan molt més 
difícil l'aparició d'aquests espais... 



EXEMPLE_TORRE JÚLIA 2011 Pons Vidal Galiana Barcelona 
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 Una torre amb dos núclis exteriors i corredor central.  
 Habitatges per a gent gran, amb espais comunitaris al seu servei i equipaments. Els espais comuns 
s'aconsegueixen amb un joc amb el doble espai i la relació amb els expais de pas. 
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 L'últim dels elements que estem estudiant també 
és força més problemàtic que els anteriors. Quan fem una 
torre, així com guanyem espai públic, reduïm a la mínima 
expresió l'espai de terrassa. 
  
 Les torres disposen de poc espai comunitari en 
terrassa, poden aparèixer balcons o terrasses individuals 
dintre de cada habitatge, però és dificil trobar espais amplis 
al'aire lliure o porxats. La majoria de torres en 
prescindeixen, o el reserven als atics, però hi ha 
mecanismes per a recuperar i potenciar la “tapa” de les 
torres. 



EXEMPLE_TORRES BLANCAS 1965 Sáenz de Oiza Madrid 
 
 “Torre de torres”  
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 Núclis que punxen la torre de dalt a baix, elements que sobresurten o 
s'enfosen. El volum de l'edifici mostra protuberàncies que li donen l'aspecte de 
“torre múltiple” i de llesques. Aquestes variacions apareixen a les plantes per a 
donar lloc als espais singulars. 
 Es tracta d'habitatges d'un nivell molt alt, per això s'enten la complexitat 
en el diseny, en les formes, la costrucció, i per tant també l'parició d'espais d'un 
cert “luxe”. 
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 La combinació de diferents usos, segregats en 
altura, fa que aparegui una zona d'ús col·lectiu separada de 
la PB, una pasarel·la uneix les dues torres en aquesta planta. 
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Espai Públic lliure, recurs habitual i amb molt coherent amb la tipologia. 
 
  
 

Planta Baixa alliberada, operació gairebé necessària per donar cabuda als 
espais d'accès, forma part de l'espai públic circundant. 

        
 

Basament on es recolza la torre, element molt utilitzat i que complementa la 
torre amb tot allò que per ella mateixa no te. Es pot considerar un afegit. 

 
 
 

Núcli de comunicacions verticals, és l'espina de la torre, imprescindible però 
amb poca variabilitat. 

                                                                                           
 

Espais interiors comunitaris, la rigidesa de la tipologia fa que la introducció 
d'aquests espais sigui complicada. Trobem poc exemples que la desenvolupin, i 
si ho fan és afegint complexitat a la tipologia. 

 
 

Terrasses, són un recurs molt limitat en la tipologia de torre, hi ha pocs 
exemples on es tregui partit a les terrasses, i menys encara exemples que 
treballin amb la forma de l'edifici per a guanyar superfície de terrassa.                          
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 Conclusió 
 

 Tal i com haviem previst, hi ha més facilitat en resoldre espais comuns en els elements de la torre 
en conacte amb el sòl, com els espais públics que alliberen, als basaments, i a les plantes baixes, com a 
llocs d'accés... En canvi és més complicat obtenir espais comuns tancats en plantes elevades, o espais 
útils a les terrasses.                                               
 Tot i així, hi ha edificis que amb una mica més de complexitat d'usos, de forma, o d'estrcutura 
aconsegueixen espais més singulars o característics, a més a més de treballar amb la planta tipus de la 
tipología, on normalment els habitatges es resolen facilment.  


