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1. Metodologia : 

- El projecte parteix del disseny d’una unitat espaial habitable interior (la habitació), que ofereix una resposta 
formal i constructiva a les necessitats existencials d’un grup humà. Simultàniament es crea un sistema 
d’agregació d’unitats espaials habitables que permet el seu creixement, és a dir una malla.

- La combinació entre les diverses unitats es pot donar de diverses maneres ja sigui en planta o en secció.

- 
part pública del projecte (les sales de l’hotel).

Finalment, aquesta malla obtinguda s’enllaça amb espais comuns de relació i socialització que conformen la 

2. Desenvolupament de la unitat habitable (Cua) : 

- Tal i com hem determinat anteriorment, les habitacions s’aniran disposant en forma de barra en el sentit 
longitudinal del terreny i una a sobra de l’altre seguint la topografia del terreny si tenim en compte la secció.

- 
habitacions i que per tant, ens marquen d’alguna manera la geometria a seguir.

A partir d’aquí determinem unes crugies per tal de determinar la estructura que soportarà els forjats de les 

- Una vegada hem establert uns limits per a les habitacions cal que els alterem en funció dels requeriments del 
projecte ja sigui quant a la  il·luminació, la ventil·lació o el mateix programa:

1. Afegim les comunicacions horitzontals pertinents d’accés a les habitacions.

2. Ja que hem establert l’accés a les habitacions des de la vessant soterrada cal que hi arribi llum. Així 
doncs, deformem altre vegada per tal d’afegir uns patis que ens solucionin la il·luminació tant del 
passadís com de les habitacions.

4. La deformació de les habitacions ha originat un espai més reduït entre patis que ens permet situar 
les zones d’instal·lacions (serveis, i serveis i cuina en el cas dels apartaments) sempre compartides 
entre les habitacions. A més, la crugía de la estructura canvia i es redueix el nombre de pilars.

6. Deformem una vegada més els límits de la habitació per a crear un espai intermig entre el passadís i 
la mateixa entrada a la habitació. Igualment es genera un petit rebedor dins de la habitació.

7. El fet de que les habitacions estiguin disposades una a sobre de l’altre genera unes terrasses que 
cal tractar. Així doncs, generem un primer espai més privat en forma de petita terrassa coberta pel 
forjat.

8. La gran extensió de les cobertes de les habitacions fa que s’origini un espai d’oportunitat. Per 
aquest motiu, es genera un nou espai de menys privacitat en el que l’hoste de l’hotel podrá sortir a 
prendre el sol gaudint de les vistes.

5. La propia geometria obtinguda ens permet la possibilitat d’obtenir, segons el nostre interés, una 
habitació doble o bé, una habitació apartament per a quatre persones.

3. De la mateixa manera que aconseguim llum en el passadís de comunicació entre habitacions el 
propi pati també ens proporciona il·luminació en cada una de elles. A més, cada un dels pati ens 
permet assolir una ventilació creuada optimitzant el seu ús i otorgant major confort tèrmic.
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