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Imagina que ets a l’atur. Imagina’t incapaç d’aconseguir una feina o 
de conservar-la. Imagina’t en un habitatge petit, precari, insegur, 
fred. Imagina que la teva calefacció consisteix en una foguera de residus 
compartida amb altres famílies que crema al mig d’un carrer per on ningú 
té ganes de passar. Imagina que tens algun trastorn mental. Que 
necessites robar. Que has estat, ets, o seràs properament a la presó. 
Imagina que no tens suport familiar. Imagina que et drogues per a 
pal·liar aquesta frustració, o que beus fins a l’alcoholisme. O tot 
alhora. Imagina que la teva parella pega el vostre fill, o que n’abusa 
sexualment, o que el prostitueix. O tot alhora. I no, no estic descrivint 
cap argument d’una novel·la d’Irvine Welsh. Estic descrivint la realitat 
quotidiana de centenars de persones de la nostra àrea metropolitana, 
sigui quina sigui aquesta àrea metropolitana. Focs al carrer inclosos.   

Ara imagina que els serveis socials, farts de veure com els nens suporten 
tot això, et donen un ultimàtum, una darrera oportunitat abans de 
prendre’t la custòdia dels teus fills, consistent en fer-los assistir 
a un centre de dia on passaran tota la part de la jornada que no estigui 
ocupada per l’horari escolar, un centre on faràs reunions de seguiment, 
reeducació o acompanyament per a que aquests nens adquireixin hàbits 
de conducta i d’estudi saludables que, entre d’altres coses, els donin 
una oportunitat per al seu futur.  

Imagina que aquest lloc, ubicat, per cert, a pocs metres de casa teva, 
on hi vas desesperat, no és la institució sòrdida, cutre, amb pudor 
de resclosit típica d’aquestes situacions, sinó un espai lluminós, 
digne, tot color blanc i fusta càlida i sostres alts on no hi fa fred 
i hi ha plantes per cuidar i una plaça per jugar i sales de reunions 
domèstiques, amb mobiliari decent, ben acabades. Imagina que aquest 
centre ha estat concebut expressament per a que et sentis tractat com 
una persona, per inculcar-te un sentiment de dignitat que probablement 
no sentis en altres moments de la teva vida. Que aquest centre és un 
oasi de calma on, fonamentalment, estàs bé i tranquil.  

Aquest centre és el que vaig tenir oportunitat de visitar fa pocs dies 
a Badalona, i és la seu local de la Fundació Germina, obra de l’estudi 
B-720. Glossem-lo una mica.  

Els arquitectes: B-720 és un estudi gran que fa obres grans a un mínim 
de dos continents diferents amb socis d’un mínim de tres continents, 
un bon volum d’encàrrecs i una bona cartera de clients. La Fundació 
Germina és petita per a ells. Aquest contrast ha donat a l’encàrrec 
el més important que podia respirar: tranquil·litat. No és en absolut 
un edifici sobreconstruït, com hagués pogut passar si se n’hagués ocupat 
un estudi més petit. Presenta la dosi justa d’arquitectura: una bona 
idea, una revisió, un criteri per als detalls i ja. Té la dosi justa 



de sensibilitat per a no convertir-se en l’equivalent arquitectònic 
d’una conducta empallegosa i sobreprotectora. Dit en unes altres 
paraules, l’edifici no és un manifest, sinó només una peça 
d’arquitectura ben resolta. Si és que una peça d’arquitectura ben 
resolta pot ser només això. Aquesta tranquil·litat redunda en aquesta 
domesticitat, en aquesta intenció primària de fer sentir bé els seus 
usuaris.  

El client: la Fundació Germina, on està involucrada d’alguna manera 
l’Obra Social de la Caixa, treballa colze a colze amb els serveis socials 
en aquests entorns complicats per a servir infants en risc d’exclusió 
social, que hi fan estances llargues per tal que adquireixin aquests 
hàbits de conducta i d’estudi, més alguna formació professional, que 
els permeti una vida digna. I ho fa, a més, amb seus insertes al rovell 
de l’ou, en els mateixos barris on viuen aquests infants en diverses 
seus en alguna cosa semblant al quilòmetre zero urbà.  

El lloc: encara al terme de Badalona, al bell mig d’un continu urbà 
que el fusiona amb Santa Coloma, al vessant nord d’un pujol. Un lloc 
on s’hi ha d’anar expressament, que no ve de pas enlloc, aïllat, per 
tant, relativament mal connectat i sense identitat.  

El lloc proper: un solar petitet i mal orientat on era complicat 
construir habitatge i vendre’l mitgera per mitgera amb un edifici 
d’habitatge dels setanta per un cantó i amb un edifici d’habitatge social 
públic relativament nou per l’altre, un petit edifici d’habitatges que 
presenta tres valors arquitectònics: fa lloc per una plaça encara sense 
nom, tanca bé la mançana que ocupa i s’expressa mitjançant unes finestres 
de mida i disseny acceptables, edifici obra de l’estudi d’arquitectes 
BCQ. D’aquest edifici se’n van comprar els baixos, un local de bona 
mida i proporcions dignes, i també es van comprar els baixos de l’edifici 
de l’altre costat.  

La seu de la Fundació: aquesta configuració urbana la condemnava a ser 
una mena de Frankenstein que ocupava espais de diversa condició a poc 
que es despistessin els arquitectes. El programa es divideix en quatre 
parts: dependències per nens dividits en tres franges diferents d’edat 
(5-12, 12-16 i 16-21, aquests darrers queixosos de barrejar-se amb els 
primers, per cert) i unes oficines. El trencaclosques es resol amb una 
planta baixa molt complexa i amb molts nivells que acomoda els més petits 
i els més grans amb l’accés i l’espai de relació entremig i unes plantes 
superiors on s’hi encabeixen els nens d’edat intermèdia i les oficines 
sobre seu.  

Els baixos de l’edifici BCQ queden ocupats pels nens, amb sortida directa 
a la plaça sense nom que també serveix com a accés independent per a 
que no es creuin amb els grans, baixos convenientment rearranjats per 
a que presentin una total continuïtat espacial amb l’edifici nou, que, 
pel pendent del carrer, queda ben bé una planta per sobre de l’existent. 
Són uns baixos càlids, ben il·luminats, condicionats mitjançant una 



mena de súper-moble de fusta que amaga serveis, racons de pensar, saletes 
d’estudi, que es plega com si fos un teatre i que, a més, compartimenta 
l’espai (sense tancar-lo) per a fer-lo més domèstic. El seu aspecte, 
materials i decoració fan que s’esborri completament la distinció entre 
les parts vella i nova de la construcció.  

Els baixos de l’edifici dels setanta queden ocupats pels 
adolescents-adults joves, en una posició més privada, espais d’estar, 
estudi i treball que facilitin la seva incorporació al món laboral. 

Entremig hi ha el vestíbul de tota la intervenció: allò que en podríem 
anomenar “la” porta.  

L’edifici nou, de planta baixa i cinc plantes es divideix en tres mòduls 
de dues alçades que sempre tenen un buit de connexió que permet 
entendre'ls com un sol espai. El és primer per al vestíbul. El segon 
és ocupat pels nens d’edat intermèdia i s’obre al pati interior d’illa 
i al sol, matisat per una vegetació que poc a poc va envaint l’ambient 
donant encara més calidesa i un control climàtic addicional. El tercer 
mòdul és ocupat per les oficines.  

La façana havia de seguir aquesta divisió tripartida fins que unes 
modificacions suggerides pel client, que volia més finestres i més llum, 
van forçar a que B-720 prengués la decisió formal que caracteritza el 
projecte: l’aparició d’un mòdul de finestra molt semblant al de 
l’edifici BCQ, un mòdul de finestra que, redissenyat amb fusta per a 
que resulti més càlid, agermana els dos edificis i els torna un de sol 
sense que, paradoxalment, cap d’ells hagi de renunciar a la seva 
identitat. Que això s’hagi aconseguit sense renunciar a la divisió 
primària de la façana en mòduls de dues plantes ajuda. Petits arranjament 
al sòcol reforcen aquesta idea força que aconsegueix que la Fundació 
Germina sembli que ocupa un espai tres vegades més gran del que realment 
ocupa gràcies a la fusió total del petit edifici de nova planta amb 
tot el que l’envolta.  

És a dir: l’edifici no tan sols dignifica els seus usuaris. També 
dignifica aquell trosset de ciutat. Torna l’esperit més pur i dur de 
les cases entre mitgeres ancestrals, elaborades en base a aquest element 
que, quan fa realment ciutat, resulta totalment invisible, camuflat 
entre construccions equivalents que l’una per l’altra creen un continu 
urbà que podem anomenar poble o ciutat. Passa tant en els petits pobles 
intocats d’Espanya com en les millors mançanes de l’Eixample o de Chueca 
o Chamberí o París o Venècia o on sigui. Les circumstàncies urbanístiques 
del barri havien desendreçat aquest continu i l’havien fet derivar en 
intervencions soltes sense connexió ni voluntat de diàleg entre elles.  
La Fundació Germina és la peça que falta per a que la mançana pugui 
ser realment una sola mançana. No és un edifici: és arquitectura 
incremental que ha donat identitat a un petit tros de ciutat.  



Els nens de la Fundació ja estan en contacte amb l’Ajuntament de Badalona 
per batejar la placeta del davant.  


