
Document 4: DESCRIPCIÓ DE L'EDIFICI. CONVENI AMB LA 
UPC-Càtedra UNESCO. AVANTPROJECTE ARQUITECTÒNIC

Emplaçament i situació
L’edifici es troba situat al número 25 del C/Ripoll, districte de Ciutat 
Vella, a Barcelona.

Morfologia de l’edifici
Es tracta d’un edifici patrimonial, seu de la primera universitat laica 
catalana,  i  amb restes  arqueològiques  rellevants  com la  secció  de 
l’aqüeducte de Barcelona. Històricament, la finca local es va formar 
per l’agregació de finques més petites en un moment que cal situar a principis del segle XVIII. 

A causa d’això, la seva morfologia resulta força complexa. La planta de l’edifici té forma allargada i 
va des del C/Ripoll (on hi ha l’entrada de la finca) fins al C/Capellans, sensiblement paral.lel a 
l’anterior. L’edifici disposa de tres patis (dos de llums i un de lateral amb accés des del carrer, que 
permet l’accés a part dels locals de la planta baixa) i un jardí elevat respecte als carrers veïns, situat 
a l’alçada de la planta principal.

L’edifici consta de planta baixa i tres pisos (principal, primer i segon), a més del badalot de coberta. 

Consta d’un total de 2.437 m2 de superfície construida.

Proposta de la rehabilitació
La rehabilitació busca potenciar aquells elements identificadors de l’immoble a la vegada que es fan 
compatibles amb les necessitats funcionals de les diferents entitats que configuren CalaDona.

Es tracta d'una proposta de creació d'espais polivalents i flexibles, que permetin que l'edifici pugui 
adaptar-se a l'evolució de les activitats dels moviments de dones. Una proposta oberta al carrer, 
permeable amb el barri, que possibiliti també espais privats o protegits.

La rehabilitació es realitzarà d'acord als principis de l'arquitectura bioclimàtica. 

El  projecte  arquitectònic  ha  de  permetre  un  ús  de  l'edifici  fragmentat,  d'acord  a  les  diferents 
necessitats  d'espais  dels  grups  i  de  l'activitat.  Ha  de  permetre,  així,  diferents  entrades,  totes 
accessibles, espais separats segons els usos i d'altres compartits. Això permetrà adaptar l'edifici a 
les necessitats de les entitats, així com adaptar la gestió i la despesa energètica en funció de l'ús.

Procés participatiu
La pròpia rehabilitació s’entén com un procés participatiu de totes les seves membres. A la vegada 
aquest projecte també és una oportunitat per a involucrar a grups de dones que estan aportant el 
seu coneixement i  experiència en l’àmbit  de l’arquitectura i  l’arqueologia,  des de la Universitat 
Politècnica de Catalunya i la Universitat de Barcelona respectivament.
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