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PROJECTE 

El projecte es situa a Londres, al districte de Stratford, al barri de Carpenter’s Estate. El barri està 
envoltat d’infraestructures però molt mal connectat amb elles.  

Els estudiants de la London Metropolitan University, amb els quals col·laborem en aquest projecte 
han ideat una proposta de millora on destaca un eix vertebrador central que connecta i unifica tot el 
barri.  

S’ens proposa resoldre la connexió del barri amb l’estació i ubicar-hi un hotel. 

L’estació de Stratford, disseny de Wilkinson & Eyre, és una peça arquitectònica definida i acabada, 
per això prenc la postura de crear un edifici independent que pugui esdevenir un símbol d’identitat pel 
barri. D’aquesta forma s’entenen l’estació de Stratford i l’hotel com a dos elements singulars 
independents. 

L’hotel es percep com la quarta torre dins del barri de Carpenter’s Estate. Aquesta està col·locada 
seguint l’estructura del barri, per tal de minimitzar l’impacte que suposa la proximitat de les vies, i 
situada a la culminació de l’eix peatonal. La planta baixa, parcialment permeable, deixa fluir el pas 
peatonal i puntualment rodat, convertint-se en la porta entre el barri i l’estació. Entre l’hotel i l’estació 
es crea una plaça pública que és la ròtula d’unió entre el barri i l’estació i esdevé un punt de trobada 
per la diversitat de gent que hi conflueix. 

L’edifici creix en altura per disminuir la superfície en planta i donar, d’aquesta manera, més espai 
públic. Es crea una zona verda en la qual destaca la recuperació de la riera i la seva incorporació a la 
zona d’esbarjo. 

La forma de l’edifici es deu a la voluntat de recerca de l’essència. L’hotel s’entén com un gran pòrtic 
amb uns nuclis estructurals i de circulació i uns espais nobles. 

El programa s’explica en dos blocs, la part inferior està destinada als usos públics i comuns de l’hotel 
i a la part superior s’hi ubiquen les habitacions. 

Cada planta té una funció principal. A la planta soterrani hi trobem el parking i l’accés de 
mercaderies. A la planta baixa el hall d’entrada. A la planta primera la sala polivalent que amb unes 
particions mòbils permet una màxima flexibilitat d’adaptació. La planta segona està destinada a la 
restauració, amb bar, cuina i menjador. A la planta tercera hi trobem el gimnàs, amb els vestidors i el 
vas de la piscina. L’última de les plantes públiques es destina a l’ús de la piscina. A partir d’aquí 
trobem 8 plantes d’habitacions que alternen una planta amb habitacions tipus i l’altra combina 
habitacions adaptades per a minusvàlids, suites i apartaments. 

 

ESTRUCTURA 

L’edifici està format per un pòrtic de formigó armat, amb quatre nuclis que sustenten l’estructura 
metàl·lica.  

Seguint la mateixa lògica del programa, l’estructura està tractada de dues maneres diferents però 
respectant un mateix principi.  

La part pública està definida per una gelosia principal de 6m de cantell, situada en façana i ancorada 
als dos nuclis de formigó. La gelosia secundària d’1m de cantell i 15.80m de llum, és perpendicular a 
la principal i actua a forma de riosta. D’aquesta manera s’aconsegueixen plantes lliures de pilars. 
Aquest esquema estructural permet resoldre el forjat superior i l’inferior, aconseguint unes plantes 
intercalades completament obertes. 

La part de les habitacions segueix la mateixa lògica però canvia l’escala per adaptar-la a l’ús. Les 
gelosies principals de façana estan vinculades i treballen conjuntament. Les gelosies secundàries 
prenen l’alçada de tota una planta, estan triangulades en els extrems, on el tallant és més gran, i al 
centre – on aquest és zero – es deixa un pas lliure que es converteix en el passadís central de les 
habitacions.  
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CONSTRUCCIÓ 

La façana està constituïda per 3 pells. La pell exterior és una xapa perforada de coure de color verd 
no uniforme, la capa intermitja és on es situa l’estructura d’acer conformada per UPNs, i la interior és 
un mur cortina de contratapa contínua. El mur cortina ha estat modulat tenint en compte el seu 
muntatge des de l’interior de la pròpia planta i minimitzant el pas de l’estructura. 

S’arriba a aquesta solució constructiva pensant en temes d’industrialització, sistematització i 
construcció en sec. 

La coberta només és accessible per manteniment. És on es situa la sala se màquines i els ‘tubos de 
vacio’ per ACS. Per tant, es resol amb una coberta invertida amb un acabat de grava. 

Per l’espai públic s’escullen materials i espècies de la zona. Pel paviment del passeig s’utilitzen 
maons, que és el material típic de les vivendes londinenques. Les franges que defineixen la 
pavimentació es resolen amb limestone, una pedra calcària molt utilitzada a tot el Regne Unit. Aquest 
material, amb un acabat polit, entra i resol la planta baixa de l’hotel. Uns llistons de fusta defineixen la 
pavimentació de la zona de descans, la fusta també conforma els bancs. La vegetació escollida és 
l’acer campestre, un tipus de maple autòcton d’Anglaterra. 

L’habitació s’organitza segons una espiral de privacitat. Dos mobles col·locats en el perímetre 
defineixen l’habitació tot adaptant-se a les diferents situacions. Quan s’entra trobem la zona de 
vestidor on el moble és banc, a la zona d’estar el moble és taula, a la de dormir es converteix en 
capçal i al bany és repisa. El bany es separa en dues peces, una de tancada amb el wc i la dutxa i 
una de parcialment oberta a l’habitació amb el lavabo i la banyera. El calaix vertical d’instal·lacions 
genera un retranqueig al passadís que aporta més intimitat a l’entrada de les habitacions. Els 
materials utilitzats a l’habitació són la clara fusta de maple per el parquet i la fusta de wengué, més 
fosca, pels mobles laterals. 

 

INSTAL·LACIONS 

Les instal·lacions segueixen el clar esquema d’espais servits i servidors. Els nuclis estructurals 
incorporen les escales d’emergència, els ascensors i el pas de les instal·lacions.  

A les plantes d’ús comú els banys s’incorporen dins els nuclis i també els climatitzadors, que 
serveixen a la planta a la qual es situen. A les plantes de les habitacions el pas d’instal·lacions 
s’efectua pels calaixos verticals, registrables des del passadís. 

Es dissenyen dos circuits independents d’evacuació d’aigua: un per les aigües fecals i l’altre per les 
pluvials. Aquestes últimes són utilitzades per regar la zona verda. 

 

CONCLUSIONS 

En resum podem dir que s’ha procurat crear un hotel que esdevingui un símbol d’identitat pel barri, 
una porta que uneixi Carpenter’s Estate amb l’estació de Stratford i resolgui els actuals problemes de 
connexió. 

Un edifici sincer, flexible i ancorat al lloc. 


