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1. PROJECTES EN MARXA 

Marinada  

Marinada és una promoció situada a Sitges; als carrers Mestre Manuel Torrens, 15 i 

Abadessa Mª Dalmau. Es tracta d’una zona de nou desenvolupament urbanístic al 

municipi situada entre les urbanitzacions de La Plana, Santa Bàrbara i Vallpineda. 

La promoció Marinada la conformen 3 edificis de planta baixa més tres pisos i compta 

amb una zona comunitària. Són 43 habitatges de 2 i 3 dormitoris i tots ells amb grans de 

terrasses que tenen superfícies dels 12 als 100 m2. De fet, en el cas de les plantes baixes 

compten amb uns patis de fins a 180 m2. 

Tots ells amb pàrquing i traster i certificació energètica AA. Un projecte promogut per la 

Fundació Salas en col·laboració amb l’Ajuntament de Sitges. 

Estat 

 Obra iniciada el novembre de 2020.  

 Préstec hipotecari signat a juny de 2021.  

 Certificat final d’obra previst per febrer del 2022.  

 Entrega prevista a l’abril de 2022.  
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Terral 

 

Terral és una promoció situada a Sitges; als carrers Felip Font i Falp i Acàcies. Es tracta 

d’una zona de nou desenvolupament urbanístic al municipi situada entre les 

urbanitzacions de La Plana, Santa Bàrbara i Vallpineda.  

La promoció Terral la conformen 4 edificis de planta baixa més tres pisos. Són 62 

habitatges de 2 i 3 dormitoris amb superfícies útils que van dels 57 als 83 m², tots ells 

amb grans de terrasses de fins a 14 m². De fet, en el cas de les plantes baixes compten 

amb uns patis de fins a 211 m².  

Tots ells amb pàrquing i traster i certificació energètica AA. Un projecte promogut per la 

Fundació Salas en col·laboració amb l’Ajuntament de Sitges. 

Estat 

 Obra iniciada el febrer de 2021.  

 Préstec hipotecari signat a juny de 2021.  

 Certificat final d’obra previst per juliol del 2022.  

 Entrega prevista a setembre de 2022.  



 
 

Rambla, 221  |  08202 Sabadell  |  93 745 73 05  ||  www.fundacioSALAS.org 
 
bit.ly/FundacióSALAS                         Fundacio-SALAS   info@fundaciosalas.org 

Edifici Àgora  

 

Edifici Àgora és una promoció de 130 pisos de protecció oficial en venda ubicada al cor 

del nou barri de La Sínia, a Martorell.  

La promoció consisteix en un edifici de forma rectangular i una gran plaça privada al 

centre. Aquesta forma de ‘donut’ permet obtenir pisos passants i amb ventilació creuada 

i, a la vegada, crear un espai comunitari on fomentar la vida veïnal.  

Amb una gran varietat de tipologies, la promoció compta amb pisos d’1, 2, 3 i 4 

dormitoris, aquests últims reservats per a famílies nombroses. A més, també disposa de 

cinc pisos adaptats per a persones amb discapacitat.  

Edifici Àgora es completa amb dues plantes soterrani on trobem 138 places de cotxe, 65 

de moto, 130 trasters i places de bicicletes. La promoció, a més, compta amb una 

certificació energètica AA per consum energètic i per emissions CO². 

Estat 

 Projecte bàsic realitzat a abril de 2021.  

 Obtenció llicència d’obres a juliol de 2021.  

 Obra iniciada l’agost de 2021.  

 Préstec hipotecari previst per març del 2022.  

 Certificat final d’obra previst per març del 2023.  

 Entrega prevista a juny de 2023.  
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Edifici Atrium  

 

Edifici Atrium són 130 habitatges de lloguer social situats al nou desenvolupament del 

barri de La Sínia, a Martorell.  

Es tracta d’un edifici a quatre vents, amb quatre façanes: a l’oest amb el carrer Barons de 

Castellvell, a sud amb l’Avinguda Francesc Riera, a l’est a una zona de vianants i a nord a 

un espai enjardinat amb unes privilegiades vistes a les muntanyes de Montserrat.  

Amb dues plantes soterrani, 4 plantes pis i àtics, Atrium està format per 130 habitatges, 

130 places d’aparcament, 65 per motos, 260 per bicicletes i 130 trasters. Gràcies a la seva 

volumetria en forma de “dònut“ s’aconsegueix que tots els habitatges girin al voltant 

d’un pati central, fent que gairebé la totalitat dels habitatges siguin passants.  

Amb pisos de 2, 3 i 4 dormitoris que comptaran amb unes superfícies d’entre 60 i 90 m2 

segons tipologia, pràcticament tots els habitatges comptaran amb terrassa, balcó o pati. 

També disposa de certificació energètica AA per consum energètic i per emissions CO². 

Estat 

 Projecte bàsic realitzat a juny del 2021.  

 Llicència d’obres obtinguda a setembre del 2021.  

 Obra iniciada el novembre de 2021.  

 Préstec hipotecari previst per març del 2022.  

 Certificat final d’obra previst per juliol del 2023.  

 Entrega prevista a l’octubre de 2023.  
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Xaloc 

 

Xaloc és una promoció de 43 habitatges de lloguer social situada a Sant Pere de Ribes, 

concretament a la Ronda Masia Nova 50-56 del barri de Roquetes.  

Els pisos de 2 i 3 dormitoris compten amb superfícies útils interiors entre els 56 i els 74 

m2. Tots ells gaudeixen de terrassa o pati, amb superfícies entre els 12 i els 15 m2  en el cas 

de les terrasses o de fins a 80 m2 els patis.  

Xaloc és un edifici de planta baixa i quatre alçades que té forma de prisma i està situat en 

un terreny amb certa inclinació. A la planta semisòtan, la promoció compta amb 43 

places d’aparcament i 31 trasters. Alhora, l’edifici disposa d’una qualificació energètica AA, 

tant per consum energètic com per emissions CO2. 

Estat 

 Projecte bàsic realitzat a abril del 2021.  

 Llicència d’obres i inici d’obra a novembre de 2021.  

 Préstec hipotecari previst per juliol de 2022.  

 Certificat final d’obra previst per abril del 2023.  

 Entrega prevista a juny de 2023.  
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Famades 

 

Situat a Cornellà de Llobretgat, Famades s’ubica entre el carrer Rosselló i el Passeig de la 

Campsa.  

La promoció compta amb 40 habitatges d’1, 2 i 3 dormitoris, tots ells amb àmplies 

terrasses. I tot en un edifici entre mitjaneres de planta soterrani, planta baixa i quatre 

plantes pis. A més, a la planta soterrani trobem 14 places d’aparcament i 40 trasters. 

Amb una façana exterior d’obra vista que combina tons clars i foscos, Famades comptarà 

també amb fusteries d’alumini amb trencament de pont tèrmic, vidres dobles amb 

cambra d’aire i paviments de rajola ceràmica, entre d’altres. Famades, a més, compta 

amb una qualificació energètica AA, tant per consum energètic com per emissions CO2. 

Estat 

 Projecte bàsic març del 2021.  

 Obtenció llicència d’obres desembre 2021.  

 Previsió inici d’obres maig 2022.  

 Certificat final d’obra previst per novembre del 2023.  

 Entrega prevista a març de 2024.  
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Vallcarca 

Promoció de 36 habitatges fruit del Conveni ESAL signat entre COHABITAC i 

l’Ajuntament de Barcelona, entre d’altres entitats. Està situada a l’avinguda Vallcarca 110X 

de Barcelona i comptarà amb habitatges de 2 i 3 dormitoris.  

Estat 

 Projecte bàsic previst novembre de 2022.   

 Obtenció llicència d’obres prevista a juny 2023.  

 Previsió inici d’obres juliol 2023.  

 Certificat final d’obra previst per gener del 2025.  

Raval 

Promoció de 44 habitatges fruit del Conveni ESAL signat entre COHABITAC i 

l’Ajuntament de Barcelona, entre d’altres entitats. Està situada al Carrer Sant Martí, 12-16 

de Barcelona i comptarà amb habitatges de 2 i 3 dormitoris.  

Estat 

 Projecte bàsic previst març de 2022.   

 Obtenció llicència d’obres prevista a novembre 2022.  

 Previsió inici d’obres novembre 2022.  

 Certificat final d’obra previst per desembre del 2023.  
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2. FUTURS PROJECTES   

Actualment la Fundació SALAS treballa per la formalització de nous projectes a les 

localitats de: 

 Badalona. Acord amb la Fundació Badalona Capaç per la construcció del seu nou 

centre al barri de Pomar i promoure, a l’actual solar on hi ha la seu de Cointegra, 

habitatges amb protecció oficial en venda i lloguer. 

 Cornellà de Llobregat – Soler i Cortada. 53 habitatges. 

 Cubelles. 54 habitatges. 

 Martorell Casc Antic. Habitatges per a gent jove. 

 Sant Just Desvern. 42 habitatges. 
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