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CONCEPTE

adoberia suport adoberia usuari façana sud

ESTAT ACTUAL

1a FASE
REHABILITACIÓ BÀSICA
- reparació patologies a 
l’estructura
- reforç forjats
- rehabilitació coberta
- mitgeres
- deconstrucció envans

2a FASE
CONSTRUCCIÓ DEL NUCLIS
- estabilitació estructural
- accessibilitat
- transversalitat PB

3a FASE
INFRAESTRUCTURA
- xarxa de barri
- connexió dels nuclis

4a FASE
OCUPACIÓ
- obres interiors
- pas instal·lacions
- construcció de la façana

temps 
constructiu

secció

REFERENTS

Habitatges per a estudiants “MéMé”
Lucien Kroll. 
Wolluvé St. Lambert, Bèlgica 1975. 
És fruit d’un procés participatiu total dels 
seus habitants amb l’arquitecte.
Defineix el procés arquitectònic com a “In-
crementalisme”.
La façana es construeix a partir d’uns ele-
ments constructius prefabricats.

Habitatges Quinta Monroy. 
ELEMENTAL CHILE. 
Iquique, Chile
Es deixa la meitat del volum 
edificable buit, perquè el 
propietari es construeixi 
aquesta part quan pugui i 
com vulgui.

Edifici mix-used Diagonal Mar, 
projecte concurs Houseng&City 1988.
Ábalos & Herreros. 
Dins de les pautes marcades pels arqui-
tectes (dins dels plans horitzontals, que 
permeten el pas d’instal·lacions i els tanca-
ments verticals), l’usuàri és el protagonsita 
actiu del procés arquitectònic. 

Edifici Next 21
Yoshitika Utida
Osaka (Japó), 1993.
Icona del moviment Open Building, iniciat per les teories de John 
Habraken.
És un projecte experimental d’habitatge plurifamiliar amb l’objectiu de 
donar resposta a les diferents maneres de viure del segle XXI. Per 
això es planteja la construcció en dues fases: l’estructura portant de 
suport, i el farcit o “infill”.
Un equip d’arquitectes va dissenyar la primera fase d’infraestructura, 
i 13 despatxos diferents van dissenyar-ne els habitatges dins d’ella.

El projecte planteja una alternativa als procediments 
convencionals de rehabilitació integral.
Defuig d’una reforma total, unitària i acabada, 
integrant l’usuàri dins del procés arquitectònic. La 
tasca de l’arquitecte es limita doncs a dissenyar 
l’estructura bàsica de suport i deixa en mans de 
l’usuàri l’adequació dels interiors.
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