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La primera tipologia es situa a la meitat sud del moll de
Sant Bertran. Es composa d'onze barres de seixanta
metres de llarga i quinze d'amplada. Algunes d'elles són
més curtes generant així dilatacions del passeig o petites
places més resguardades.

Amb una altura de planta baixa més tres, i un ample de
carrer de 10 metres ens assegurem un espai públic
assolellat i que al ser lliure de cotxes permet la possibilitat
de l'apropiació del carrer per part de les plantes baixes. De
manera que es presenta una alternativa al viari del passeig
que en molts casos pot ser més desitjada.

Totes les barres s'estructuren sota el mateix esquema
estructural i infraestructural amb l'objectiu de permetre una
màxima flexibilitat dús sota unes condicions de màxim
confort amb mínima demanda  energètica.

La transició de l'espai privat al públics és gradual, passant
d'un espai exterior descobert, a uns nuclis de comunicació
vertical oberts però coberts, a un espai intermig privat
sense calefactar fins arribar a un espai interior climatitzat..

interior

exterior

Cada planta conté cinc recintes diàfans independents els
uns dels altres que segueixen una llògica comú.
- infraestructures registrables des de l'espai comú
- terrasses a ambdues façanes
- un espai captador mirant a sud
- una superfície climatitzada dividida en dos parts molt
diferenciades: una relacionada amb les instal·lacions
entesa com espai servidor i una altra dependent d'aquesta
primera que és l'espai servit.

terrassa

terrassa

espai captador

espai
servidor

espai servit
climatitzat

ventilació mecànica amb
recuperador de calor

aigua calenta
sanitària

terra radiant

refredadora
per absorció

intercambiador
de calor per
contacte de
plaques

infraestructura
centralitzada.

instal·lacions.
estructura de pòrtics
d'acer amb llums de sis
metres i crugies de nou
metres amb forjats de
formigñó alveolar

disposició lliure de paraments
verticals interiors a càrrec de
l'usuari

envolvent amb fort aillant

galeria

ESQUEMA BÀSIC

VOLUMETRIA

CONFORT HIGROTÈRMIC

ESQUEMA BÀSIC
ELEMENTS CONSTITUENTS

RELACIÓ PÚBLIC PRIVAT

ACTIU PASSIU

ESTIU
el ràfec protegeix de la radiació
directe i s'obre galeria i finestres
per provocar free cooling

HIVERN
tancar obertures que donen
directament a l'exterior i deixar
obert el tancament que està en
contacte amb el captador.


