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PLANTA BAIXA 

La franja de la planta baixa que dóna al carrer central té una doble 
alçada lliure sense pilars, un espai diàfon que al qual se li poden 
atribuir diferents usos. Aquests espais poden ser destinats a comercial 
o a serveis per als propis habitants -de gestió tant privada com públi-
ca-. 
La banda que dóna a sud és flexible, i pot sr utilitzada tant com a 
aparcament, així com a sala polivalent en casos puntuals. Les obertures 
i la disposició de l’ estructura així ho permeten.

La manera més fàcil i directa de viure en comunitat és tenir un espai 
comú a tots els residents. Aquest espai ha de ser democràtic, accessi-
ble per a tots d’ igual manera i central. Es rescata la idea de Hof o 
gran pati central que articula l’ accés a les vivendes (enlloc de fer-
ho directament des del carrer) a través d’ aquest espai, propiciant les 
trobades, possibilitant l’ aparcament de bicicletes, la gestió còmode 
dels residus domèstics, oferint espais de descans...

IDEA DE “HOF” COMUNITARI I MULTIFUNCIONAL/COLONITZABLE

El projecte intenta defugir de l’ urbanisme clàssic (*) i la manera en 
que la resta del barri està configurat, ja que no respon al típc esque-
ma de comerç en planta baixa als carrers importants, i jardins privats 
quan no hi són, seguit d’ uns quants pisos amunt d’ habitatges. Ja que 
hi viuran diferents tipus de persones, i que cada edifici es configura-
rà segons la demanda, s’ ha de garantir un cert grau de llibertat en la 
configuració final d’ alguns espais comuns per a que aquests mateixos ha-
bitants puguin configurar-ne l’ ús o el caràcter finals.

MIXICITAT D’ USOS

Per a poder controlar l’ ambient interior del hof i garantir les reno-
vacions d’ aire necessàries, es proposa un sistema mixte de climatitza-
ció:
L’ aportació de calor es fa mitjançant un sistema de calefacció radi-
ant, mentre que l’ aire que s’ impulsa als habitatges també és tractat 
prèviament en un intercanviador de calor.
A sotacoberta s’ instal·les 2 màquines recuperadores de calor que es 
comuniquen amb el soterrani mitjançant tubs de ventilació que discor-
rent paral·lels als ascensors.de pou canadenc que sigui capaç d’ agafar 
l’ aire de l’ exterior, fer-lo circular per sota de terra durant una 
longitud raonable per a que s’ atemperi i així l’ aportació de calor 
per altres mitjans sigui nul·la.
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