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MEMÒRIA - INTENCIONS DEL PROJECTE

La creació d'un nou espai públic va ser una de les premisses que des del inici es creia important per tal de donar un espai

coherent de sortida d'un espai com és una estació. Aquesta nova plaça ha estat un factor que ha ajudat molt en l'evolució formal

de l'edifici, tant en la seva repartició del programa com en la creació del PONT que singularitza el projecte.

La planta baixa està totalment conectada amb l'estació tan a cota ±0.00m com a amb la cota +5.00m d'alçària. La relació amb

l'Estació en aquesta cota (+5.00m) també està resolta i correspon amb el programa amb la galeria d'art.

El fet de que el nou espai públic connectés amb l'Estació per la cota +5.00m d'alçària era un dels objectius principals ja que

d'aquesta manera es facilita que l'objetiu del projecte sigui una realitat.

La torre de les habitacions està alineada amb el pas de les vies i amb l'andana de l'Estació.

Les dues plantes que dónen identitat formal a l'edifici són les plantes +2, en la qual s'hi han ubicat les sales dotacionals i la

planta +3 on s'hi troba el restaurant. Aquestes dues plantes reconeixen l'aliniació de la torre però finalitzen amb uns girs (un a

cada planta) on també l'estructura canvia per tal de mantenir una coherència formal i estructural.

El gir de la planta +3  és el que formalitza el PONT per sota del qual permet el pas cap a l'Estació, i al mateix temps ajuda a que

l'edifici abasti part del solar.

Un altre punt important en la implantació de l'edifici és la voluntat de generar un nou espai públic, que sigui de fàcil pas i al

mateix temps un espai de dimensions agradables per funcionar com a plaça.

La conexió en planta baixa amb l'Estació es realitza a través d'un pas el qual es troba situat entre els dos PATIS" que s'han

generat per tal de aconseguir una il·luminació natural en el gimnàs i les piscines ja que s'han situat en les plantes per sota del

nivell de carrer. Aquesta solució ajuda a focalitzar l'accés de l'estació i evita que es generin espais residuals en planta baixa.

La imatge final de l'edifici correspon a una coherència formal i volumètrica que ja des d'un inici tenia molt clara la idea de

diferenciar l'aparença del sòcol amb la de la resta de la torre.

També ha estat molt important la relació de l'edifici amb el nou espai públic generat. Aquest espai públic s'ha creat gràcies a

la volumetria de l'edifici i per aquest motiu era molt important que aquest es relacionés amb la plaça i amb l'estació.

ESTACIÓ DE STRATFORD

L'Estació de Stratford va ser dissenyada al 2000 per l'estudi britànic Wilkinson & Eyre, els quals van rebre varis premis

d'arquitectura. La secció de l'edifici ha estat un aspecte que ha influenciat molt en les decisions principals del projecte. El gest

més característic del projecte és la construcció d'una marquesina altament tecnològica que es replega en sí mateixa, frontal a

unes vies i tangent a les altres,

Per un dels seus extrems es produeix l'accés general. l'altre extrem, a 5m d'alçària, connecta amb l'andana des de la qual

s'accedeix a les vies. Aquest altre extrem de l'estació el qual, com acabem d'exposa, només connecta amb les vies, podria ser un

nou accés a Carpenter Estate.

És en aquet punt, el fet de voler aconseguir aquest nou accés a l'Estació, on s'ha centrat l'objectiu del projecte ja que a partir

s'aquí néix la idea de construir una nova "porta". Al mateix temps havia de ser un edifici que contribuís a activar la zona i tot el

seu entorn i que s'adeqüés a les noves consicions de la nova Vil·la Olímpica.

La secció de l'Estació de Stratford ha estat molt significativa. En el moment en el que es decideix col·locar l'Hotel en l'extrem sud

- oest, on es troba l'accés a l'andana de l'Estació, apareix una dualitat la qual s'ha hagut d'estudiar amb deteniment.

Aquest accés, ja existent, a l'andana es troba a 5m d'alçària. Des d'un inici ja la intenció del projecte ha estat connectar Carpenter

Estate amb l'Estació tant a cota de carrer coma  cota de 5m d'alçària per tal de connectar amb els dos nivells de l'Estació.

Si ens fixem en l'extrem de l'Estació on actualment hi ha l'accés principal a aquesta, veiem que hi ha una nova connexió,

mitjançant un pont, que creua les vies paral·leles a l'estació i que permet la connexió directe amb la nova Vil·la Olímpica.

El nou pont que permet aquesta connexió és un argument més per justificar el projecte, ja que és un argument més per justificar

la necessitat de que Carpenter Estate pugui accedir a l'Estació des de l'extrem sud - oest per tal de que tots els ciutadans que es

trobin en el barri puguin accedir directament a la Vil·la Olímpica sense haver de donar una considerable volta que és el que s'ha

de fer actualment.

El projecte néix de la idea de generar una nova porta per tal d'aconseguir la connexió ja explicada.

La proposta es centra en formalitzar, mitjançant l'arquitectura, l'expectativa principal de la nova intervenció: ser la porta de

l'Estació al barri i la porta del barri a la ciutat olímpica.

El projecte construeix una porta d'escala urbana amb una llinda dotada de programa.
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