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exemple de distribució

La planta inclou els nous nuclis de
serveis com ho fa la resta de la barra,
agregant-los en mòduls per optimitzar
les instal·lacions verticals i respectant
el dibuix passera-passadís central de
cada dues plantes. En aquest cas, el
sistema es trenca en alguns punts per
crear espais comuns i millorar la
percepció de les zones de passadís.

sala comúnzona de recepción sala de juegos

L'estudi de les instal·lacions mostra en coberta que les xemeneis s'agrupen
cada dos pilars, i per tant, es preveu un mínim desplaçament horitzontal de
les canalitzacions pel passadís de planta superior i per la franja de banys i
magatzems del pis inferior. D'aquesta manera, no apareixen tubs a les
estances ni zones comunes.

Desbloc
DISPOSICIÓ GENERAL SECCIÓ UNITATS MODULARS

1. Bany
El bany constitueix la unitat mínima
usable amb rentamans, sanitari i plat
de dutxa. A dins es pot inscriure un
cercle d'1,20m de manera que serveixi
també per a persones dependents.

2. Magatzem
La cambra d'emmagatzematge és una
unitat especialment important per a
les persones desplaçades o sense llar.
Dues fileres de estants modulars
d'alçades regulables.

3. Cuina
La unitat de cuina funciona en una
sola barra amb tots els elements
bàsics: placa, forn, rentadora, nevera i
aigüera. Considerem que una cuina
mínima ha de comptar al menys amb
aquest equipament si pot servir per
residències de mig termini.

4. Envà lleuger

Un sistema de divisòries lleugeres
tanca els perímetres dels habitatges
permetent el creixement, la
compartimentació o la creació
d'espais compartits.

INSTALACIONS

PLANTA +1

PLANTA +2

PLANTA +1 PLANTA +2

El sistema d'agregació de mòduls es
trenca per deixar lloc a 3 zones
compartides: la primera i central, de
caràcter més públic, aprofita la
terrassa existent. Les segones
sorgeixen a partir dels mòduls
compartits entre habitatges, aprofitant
els espais on la modulació de façana
original no permet tancar amb envà
separador a la meitat de mòdul, i
adquereixen un caràcter més
comunitari: destinat, precisament, a
famílies a la planta on les unitats
d'habitatge són més grans.

unitat A
cap: 1-2 pers
sup: 25 m2

unitat A1
cap: 3 pers
sup: 34 m2

unitat A2
cap: 4 pers
sup: 45 m2

unitat A3
cap: 4 pers
sup: 45 m2
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El sistema d'agregació de mòduls es
trenca aquí per deixar lloc a 3 zones
comunes de diferents usos: una zona
de recepció coincidint amb l'entrada
des del nucli verticals; una altra
central orientada per a tots els usuaris
i una sala infantil aprofitant la
cantonada més privada.

Els mòduls es combinen en dues
franjes a banda i banda del passadís,
acumulant els serveis en el centre i
deixant l'espai per què les unitats
creixin en façana. Per trencar la
monotonia de l'espai central i donar
més privacitat als accessos als
habitatges, els mòduls de cuina es
desencaixen a banda i banda, i les
parets de cuina es retiren 30cm de
manera que la visió longitudinal es
trenca i aquests envans, d'aparença
més lleugera, només apareixen a
mesura que s'avança pel passadís,
creant a més un efecte d'arcs
assimètrics. Es recuperen per altra
banda les perforacions de les parets
originals que permetien el pas de la
llum de l'exterior fins al passadís
central amb vidres longitudinals
translúcids als marcs de les portes.

*habitació compartida

unitat B
cap: 1-2 pers
sup: 25 m2

unitat B1
cap: 3 pers
sup: 34 m2

unitat B2
cap: 4 pers
sup: 45 m2

1. DISPOSAR LES NORMES: ELS MÒDULS I L'EDIFICI

2. APLICAR LES NORMES: ELS HABITATGES

3. JUGAR I TRENCAR LES NORMES: AGREGACIONS I ESPAIS COMUNS

La planta primera es genera a partir de la succesió de
nuclis a l'espina central de l'edifici, aprofitant la
posició de les instal·lacions i alliberant les façanes.
L'habitatge pren un vànol estructural i un mòdul de
serveis del següent i deixa el successiu lliure per
créixer, o bé ell, o bé l'habitatge simètric. L'habitatge
generat té una superfície i configuració més adient per
a nuclis familiars. A més, la seva relació directa amb
un espai comú de qualitat com la passera incita més
que la planta superior a acollir relacions comunitàries.
Per això, els espais compartits apareixen en relació
amb aquesta passera, en límit entre comú i privat.

* *

Espais susceptibles de ser
apropiats per l'habitatge,
compartits per dos habitatges, o
convertits en espais comunitaris
amb sortida directa a passera.

La planta segona agrupa els nuclis al voltant del passadís
central, de manera que, desencaixant-los
longitudinalment, els accessos als habitatges
aconsegueixen un porxo propi i una entrada més privada.
Aquestes vivendes tenen una configuració i sistema
d'agregació i creixement més adients per individus o
estades de curta estància. Per això, els espais compartits
que apareixen remeteixen més que els de la planta
inferior a les activitats social que a petits espais de
reunió entre coneguts.

Els habitatges creixen a partir d'un
mòdul bàsic agregant-hi una habitació
en façana, una habitació en passera, o
ambdues. Així, es creen les quatre
tipologies que poden incluir, com
variant de la quarta, una de les
habitacions con espai compartit amb
l'habitatge veí.

exemple de distribució

Màxima ocupació total suggerida : 54 persones
Planta primera: 25 persones (dos per nucli de cuina més una d'addicional per habitació extra)
Planta segona: 29 persones (una persona per nucli individual, dos per nucli si té habitacions

adossades, més una persona per habitació)


