
SOLUCIONS PARCHE

La ubicació i forma dels equipaments a Valldoreix han estat resultat de complir amb les necessitats públiques bà siques 
com la docent o la sanità ria, amb morfologies específiques, limitant aquests espais a l’ús i per tant impossibilitant la recon-
versió o modificació dels mateixos.

Els espais destinats a la cultura i l’oci que han quedat en segon terme, han hagut d’aparè ixer de manera fragmentada 
en el temps i l’espai, ocupant diferents construccions de forma desendreç ada. Aquests espais s’han creat a partir d’un 
procé s de combinació entre la oportunitat d’espai i la demanda d’una activitat.

METODOLOGIA DE L’EQUIPAMENT

Vista la necessitat de trobar el lloc per les activitats culturals i el procé s de transformació dels equipaments en un municipi 
com el de Valldoreix, no es tracta de crear espais d’ús específic, sinó d’espais polivalents que puguin absorbir diferents 
activitats i estiguin preparats pel canvi d’ús al llarg del temps. Que puguin cré ixer o decré ixer en funció de les necessitats 
dels moment.

CaldràCaldrà  doncs optimitzar els espais per poder absorbir les diferents activitats en un mateix lloc sense necessitat d’exclusió 
de programa. Aquesta intenció donarà  lloc a espais transformables que agrupin condicions semblants.

INTENCIÓ  ESPAIAL:
CREACIÓ  D’ESPAIS MULTIFUNCIONALS, POLIVALENTS, TRANSFORMABLES I FLEXIBLES
ESPAIS DE GRAN LLUM ALIMENTATS PER SERVEIS BÀSICS FIXES

SISTEMA D’AGREGACIÓ : 

MAT -BUILDING:
DEF. MAT: PEÇ A PLANA DE TEIXIT DE FIBRES (GRUIX DENS ENTRELLIGAT)

EstructuresEstructures urbanes amb diferents nivells d’associació; identitat amb el medi, mo-
bilitat, transformació...

Estructures neutres, trames, instersticis amb ritmes: parades continues, arranca-
des, canvis de circulació, punts incomplerts...

Sistemes “ GROUNDSCRAPER”, sistemes capaç os de repetir-se i extendres en la 
horitzontal, amb funcions entrelligades, creant espais intersticials de soport al vol-
tant dels espais de programa funcional.

OBJECTIUS:
Potenciar l’intercanvi de l’edifici amb la ciutat y el paisatge.

Rebutjar la segregació entre l’arquitectura i l’urbanisme evitant gestos excesius.

Creació d’espais socials associats a als espais funcionals.

“...les parts d’un sistema prenen la seva identitat del propi sistema...els sistemes 
tindran mé s que les 3 dimensions, inclouran la dimensió  del temps...no compro-
meten el futur”

Alison Smithson, “How to Recognize and Read Mat-Building; 
Mainstream Architecture as It Has Developed Towards the Mat-Building,”

TEORIA DELS SUPORTS: John habraken: 

“ ...llegar“ ...llegar a separar aquello inamovible y colectivo que hay en todo edificio –lo 
que depende estrictamente de las ordenanzas, la estructura, las instalaciones y 
las aberturas–, es decir, el soporte, de aquello que pueda ser transformable y que 
pueda depender del usuario, como las divisiones interiores, los armarios o las 
piezas de las cocinas y los baños, es decir, las unidades separables o relleno.”

AquestaAquesta teoria aplicada a vivenda, mostra com podriem plantejar la separació 
entre espais, usos o gestors dels espais per aconseguir espais transformables en el 
temps al gust del consumidor.

Separar les activitats inamobibles de les flexibles o tranformables.

3 PARÀMETRES:
INTERCONNEXIÓ
PATRONS D’ASSOCIACIÓ
POSSIBILITAT DE CREIXER

ADAPTACIÓ  TOPOGRÀFICA

Aprofitar el desnivell topogrà fic per col·locar programa accessible als dos 
carrers paral·lels, on la pendent es mé s suau i per tant es dona mé s activitat 
peatonal.

El desnivell de 5 a casi 7 metres , ajuda a reduir l’alç ada del conjunt i mini-
mitzant l’impacte visual, tot encabint 2 plantes mé s l’aparcament.

ESTRUCTURA A BANDA CURTA

L’estructura principal s’organitza cobrint el cantó curt. Això permet crear 
una estructura repetida de pòrtics de gran llum amb les mateixes dimen-
sions. També  permet adoptar les inclinacions desitjades de la coberta 
nomé s variant l’alç ada dels pòrtics, no la llum, sense variar les dimensions 
dels elements estructurals.

Els pòrtics s’intercalen a llums de 5 metres entre ells i a 6 metres cada dos 
pòrtics per poder permetre l’organització i circulació de vehicles a la planta 
de l’aparcament.

OPTIMITZACIÓ  ESTRUCTURAL

La creació de pòrtics de gran llum permet crear espais multifuncionals i flexi-
bles. Per tal de poder mantindre grans llums sense elements estructurals de 
gran dimensió, caldra optimitzar l’estructura en suports i nusos.

Reduir dimensió dels elements verticals creant dobles pilars combinant el 
nusos, rígids a l’exterior i articulats a l’interior.

GALERIES DE SERVEIS

El fet de doblar pilars, permet crear un espai mé s reduit i rígid, on 
s’abocaran els serveis que alimentaran als espais intermitjos, de gran llum i 
amb gran poder de transformació.


