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BUITS + MODULS
Les vivendes del projecte estan formades  per un gran buit   

habitable i un altre de més petit per ventil·ació i instal·la-

cions més una successió de mòduls de fusta. El buit gran 

és un gran espai de 4 metres d’ alçada que actua com a 

espai indeterminat i com a regulador climàtic ja que per-

met tant l’ entrada de llum fins al fons de la vivenda com 

la ventil·lació creuada. El buit petit serveix per a garantir 

la ventil·lació directa amb l’ exterior dels mòduls i pel pas  

de totes les instal·lacions. Els mòduls es col·loquen de for-

ma esgraonada per talq ue tots tinguin visió directa a l’ 

exterior i gaudeixin de més llum natural. Fortament aillats 

tèrmicament són els espais més privats i eficients energèti-

cament de la vivenda.

  INDETERMINACIÓ
La flexibilitat d’ ús que permet una vivenda pren importàn-

cia en una societat que viu en un cotxet de canvi constant 

on els mòdels familiars i les activitats que es duen a ter-

men en un habitatge són molt diversos. En paraules de l’ 

arquitecte japonés Sou Fujimoto: “ la societat demana la 

funcionalitat que pot sorgir o posar-se de manifest des de 

l’ espai; en comptes de tractar un espai des de l’ objectiu 

d’ acollir funcions humanes. L’ existència humana és cre-

ativa i dinàmica. Podem continuar aprenent i canviant.” 

El projecte cerca una indeterminació que s’ adapti a tots 

els models familiars o de convivència amb espais indifer-

enciats que responguin a les necessitats de l’ usuari. Tres 

o quatre mòduls indiferenciats (tret de l’ humit) que poden 

esdevenir tant habitacions com sales d’estar, treball..etc. 

Un gran espai passant que s’ utilitzarà com a espai d’ ap-

ropiació del propi mòdul o bé per altres usos de caràcter 

més públic.
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