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INTRODUCCIÓ ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓ ESTRUCTURA INSTAL·LACIONS IMATGES

LES FAÇANES E 1/100

Façana nord: passera d’accés als habitatges
La passera actúa com a espai filtre entre el carrer i l’habitatge, i així actua també aquesta façana. La façana segueix les 
proporcions del buit i ple del conjunt de l’edifici, però en varia més el ritme donant lloc a una composició menys rigo-
rosa que la de les façanes dels equipaments. La gelosia és una forma més domèstica d’utilitzar el maó que actúa com a 
filtre acústic i visual.

Façanes nord i sud de la biblioteca
Les façanes de la biblioteca segueixen un ritme molt marcat de buit i ple amb finestres allargades marcant un forat de 
forjat a forjat. A nord, totes les finestres són iguals i segueixen el ritme interior de les llibreries. A sud, ens obrim més 
al sol i algunes de les finestres creixen, consguint un ritme més variat i adequat a la façana que dóna a la plaça. La línia 
que marca el forjat creix i crea un ràfec, que protegeix del sol a l’estiu. 

Façana sud: galeries i terrasses dels habitatges
Cada habitatge consta d’una galeria, formada per una doble pell, que actúa com a filtre climàtic i acústic.  Els dos 
tancaments són de vidre, el primer correder i el segon plegable, de manera que la galeria pot estar totalment tancada, 
semi-oberta o oberta del tot. A més, es repeteixen les gelosies de la façana nord, que són les que segueixen el ritme 
de les façanes de l’efici. Darrere d’aquestes gelosies és on trobem el safareig i on s’amaga el tancament plegable quan 
està totalment obert. 

Façanes de l’escola bressol
L’escola bressol segueix el ritme més marcat de les façanes dels equipaments, però incorpora en els passadissos la ge-
losia de maó, element utilitzat en els habitatges, donant un toc més domèstic. Està formada per un tancament de vidre 
interior continu i una geloria exterior que es va interrumpint deixant sortir el vidre a l’exterior, actuant també com a filtre.
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