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Organització general

Organización general.

Organització general

Els 56 habitatges estan organitzats en 2 edificis
entre mitgeres sobre una reagrupació de 5 petites
parcel·les.
Els edificis s’organitzen amb 2 escales per planta i
amb 4 habitatges per escala. Aquest programa ens
permet situar la ventilació dels petits espais i els nuclis
de comunicació verticals en el pati interior, i reservar la
totalitat de les façanes principals per ventilar i il·luminar
espais domèstics principals.
L’objectiu de l’edifici és aconseguir unes tipologies
flexibles en el temps, permetent acollir amb facilitat els
diversos perfils d’usuaris amb la màxima economia de
recursos d’execució i de manteniment.
Per aconseguir una planta el més flexible possible
s’utilitzen uns suports estructurals perimetrals (estan
alineats en el gruix de la façana) i una única línea
estructural central. Aquesta solució permet no
sacrificar la racionalitat de les plantes d’aparcament
i facilita un esquema distributiu reversible. En totes
les vivendes es busca introduir noves formes d’ús de
l’espai domèstic: el treball, l’estudi, el saló-estudi obert,
la vida oberta (tipus loft),... situant els espais més
íntims en el punt oposat de l’accés a la vivenda (sala,
cuina).

Las 56 viviendas están organizadas en 2 edificios
entre medianeras sobre una reagrupación de 5
pequeñas parcelas.
Los edificios se organizan con 2 escaleras por
planta y con 4 viviendas por escalera. Este esquema
nos permite situar la ventilación de las pequeñas
espacios y los núcleos de comunicación vertical
en el patio interior, y reservar la totalidad de las
fachadas principales para ventilar e iluminar espacios
domésticos principales.
El objetivo del edificio es conseguir unas tipologías
flexibles en el tiempo, permitiendo acoger con
facilidad los diversos perfiles de usuarios, con la
máxima economía de recursos de ejecución y de
mantenimiento.
Para conseguir una planta lo más flexible posible se
utilizan unos soportes estructurales perimetrales (están
alineados en el grueso de fachada) y una única línea
estructural central. Esta solución permite no sacrificar
la racionalidad de las plantas de aparcamiento y
facilita un esquema distributivo reversible. En todas las
viviendas se busca introducir nuevas formas de uso
del espacio doméstico: el trabajo, el estudio, el salónestudio abierto, la vida abierta (tipo loft),…..situando
los espacios más íntimos en el punto opuesto del
acceso a la vivienda (salón, cocina,).

Les 56 vivendes estan organitzades en 2 edificis
entre mitgeres sobre una reagrupació de 5 petites
parcel·les.
Els edificis s’organitzen amb 2 escales per planta i
amb 4 habitatges per escala. Aquest programa ens
permet situar la ventilació dels petits espais i els nuclis
de comunicació verticals en el pati interior, i reservar la
totalitat de les façanes principals per ventilar i il·luminar
espais domèstics principals.
L’objectiu de l’edifici és aconseguir unes topologies
flexibles en el temps, permetent acollir amb facilitat els
diversos perfils d’usuaris amb la màxima economia de
recursos d’execució i de manteniment.
Per aconseguir una planta el més flexible possible
s’utilitzen uns suports estructurals perimetrals (estan
alineats en el gruix de la façana) i una única línea
estructural central. Aquesta solució permet no
sacrificar la racionalitat de les plantes d’aparcament
i facilita un esquema distributiu reversible. En totes
les vivendes es busca introduir noves formes d’ús de
l’espai domèstic: el treball, l’estudi, el saló-estudi obert,
la vida oberta (tipus loft),... situant els espais més
íntims en el punt oposat de l’accés a la vivenda (sala,
cuina).

Les façanes: el comportament de l’edifici cap al seu
entorn.
Estem en una zona en procés de transformació: la
nova façana del riu (Av. Generalitat) on s’observa
una ciutat més contemporània (indústria, habitatges,
equipaments,...) enfront a lo local (C. Esprius), on es
deixa veure la forma de viure de la gent, la tipologia
dels seus habitatges i els materials tradicionals de
la construcció. És per això que el projecte busca
referents de la zona per reinterpretar-los.
A l’Av. Generalitat es resol una geometria amb ombres
profundes, voladius de 1,5m, amb un revestiment
de safates d’alumini lacat. Es col·loquen tendals
tèxtils com a protecció solar passiva, reforçant la
permeabilitat entre interior i exterior, aconseguint
aproximar les relacions entre veïns sense renunciar a
la intimitat de cada un d’ells.
A la resta de les façanes es planteja la incorporació
d’un material tradicional retallat pels reflexes de la
xapa d’alumini i les coves que introdueixen la llum
l’interior dels habitatges.
La posada en obra dels diversos detalls i materials
busca eliminar al màxim la execució en obra, optant
per solucions industrialitzades i eficients en la seva
resposta tèrmica.

Las fachadas: el comportamiento del edificio hacia su
entorno.
Estamos en una zona en proceso de transformación:
la nueva fachada del rio (av. Generalitat) donde se
observa una ciudad más contemporánea (industria,
viviendas, equipamientos,…) frente a lo local (c.
Esprius), donde se deja ver la forma de vivir de la
gente, la tipología de sus viviendas y los materiales
tradicionales de la construcción. Es por ello que
el proyecto busca referentes de la zona para
reinterpretarlos.
En Av. Generalitat se resuelve una geometría con
sombras profundas, voladizos de 1,5m, con un
revestimiento de bandejas de aluminio lacado. Se
colocan toldos textiles como protección solar pasiva,
reforzando la permeabilidad entre interior y exterior,
consiguiendo aproximar las relaciones entre vecinos
sin renunciar a la intimidad de cada uno de ellos.
En el resto de fachadas se busca una reinterpretación
del material tradicional, mordido por los brillos de la
chapa de aluminio y los porches que introducen la luz
en el interior de la vivienda.
La puesta en obra de los diversos detalles y materiales
busca eliminar al máximo la ejecución en obra,
optando por soluciones industrializadas y eficientes en
su respuesta térmica.
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Les façanes: el comportament de l’edifici cap al seu
entorn.
Estem en una zona en procés de transformació: la
nova façana del riu (Av. Generalitat) on s’observa
una ciutat més contemporània (indústria, habitatges,
equipaments,...) enfront a lo local (C. Esprius), on es
deixa veure la forma de viure de la gent, la tipologia
dels seus habitatges i els materials tradicionals de
la construcció. És per això que el projecte busca
referents de la zona per reinterpretar-los.
Secció territorial
A l’Av. Generalitat es resol una geometria amb ombres
profundes, voladius de 1,5m, amb un revestiment
de safates d’alumini lacat. Es col·loquen tendals
tèxtils com a protecció solar passiva, reforçant la
permeabilitat entre interior i exterior, aconseguint
aproximar les relacions entre veïns sense renunciar a
la intimitat de cada un d’ells.
A la resta de les façanes es planteja la incorporació
d’un material tradicional retallat pels reflexes de la
xapa d’alumini i les coves que introdueixen la llum
l’interior dels habitatges.
La posada en obra dels diversos detalls i materials
busca eliminar al màxim la execució en obra, optant
per solucions industrialitzades i eficients en la seva
resposta tèrmica.
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