
ESTRATÈGIA ENERGÈTICA

Un sistema eficaç  es aquell que aconsegueix el nivell de climatització desi-
tjat sense importar el recursos o el mètode.  

Un sistema eficient es aquell que selecciona els espais de necessà ria cli-
matització per fer-los confortables optimitzant al mà xim els recursos.
 
L'estratègia intenta identificar el tipus d’espai, la seva situació i la seva ac-
tivitat per entendre quina es la millor solució material, formal i climà tica.

SISTEMA IMPLANTACIO - MATERIALITZACIÓ

El sistema d’implantació genera dos cossos principals. Degut a la diferen-
cia de posició dels volums i de la seva utilitat, aquest son diferenciats en la 
seva formalització material.

NIVELL INFERIOR
La funció del volum inferior serà  la d'absorbir les activitats més específi-
ques, amb un volum de gent més controlat. Es tracta d’un volum  dens, 
principalment de formigó, que provarà  d'aconseguir un confort higrotèr-
mic específic, per tant buscarà  mantindre la inèrcia del formigo a l’interior 
per aconseguir espais amb pocs salts tèrmics.

Aquest volum es troba semisoterrat respecte la rambla, aprofitant 
l’estabilitat tèrmica de la terra. En funció de la profunditat de soterrament, 
més estabilitat. El desavantatge més comú en aquest tipus d'estratègia es 
la pèrdua per transmissió, doncs si bé tindrem certa estabilitat, el gruix de 
terra actuarà  com a desfasador de la temperatura exterior. Quan tractem 
amb soterraments de menys de 3 metres, el desfase es equivalent a unes 
8h.

NIVELL SUPERIOR - PLANTA BAIXANIVELL SUPERIOR - PLANTA BAIXA
ElEl volum superior absorbirà  activitats de alt carà cter públic, amb gran 
ritme de moviment i flexibilitat. Per això  el nivell superior cobreix l'espai en 
forma de pell que abraça el nivell inferior, aconseguint una zona climatit-
zada de forma natural i que per tant respondrà  en funció de les condi-
cions climà tiques exteriors. Son espais de d'accés, de pas i d'alt grau de 
moviment sense optar per està ncies prolongades. La climatització en 
aquest tipus d'espais ha de ser d'una aportació artificial mínima, només 
per a casos d'extrema necessitat.

Materialitat

L'estratègia energètica i la posició de les peces marquen les clares inten-
cions del materials. Així com el nivell inferior busca estabilitat i rigidesa amb 
formigó, la coberta i pell de tota la llengua busca flexibilitat i transparència 
en forma de filtre. Per tant aquest nivell buscarà  materials lleugers com la 
fusta tant pel que fa a l'estructura com l'acabat de façana i coberta que 
serà  rematada amb franges de fusta per filtrar la il•luminació i la privaci-
tat.

ESTRATÈGIA ENERGÈTICA PASIVA

L'estratègia principal  que permet reduir el sistema de climatit-
zació artificial consisteix en l’aplicació de la BOX IN BOX. 
Aquest sistema basa la seva capacitat de funcionament en 3 
parà metres:  

DOBLE PELL:  

El sistema segrega els espais dotant-los de diferents característi-
ques de confort. Així la pell Exterior es configura com una pell 
que fa de filtre entre les condicions més extremes de l'exterior i 
l'interior més immediat. Es per tant un filtre que regula 
l'assolellament, la velocitat de l'aire i la protecció de pluja, 
creant espais molt practicables i adients per situacions no ex-
tremes.  

La pell Interior, es comportarà  com un segon filtre, de caire més 
tècnic, que lidiarà  contra una situació climà tica alleugerida i 
menys extrema. Això  facilita el grau de tecnificació dels para-
ments, permetent la creació de subespais més controlats. 

ESPAI TAMPÓ :
  

Aquesta estratègia crea un espai entremig entre l'espai exterior 
i l'espai de confort interior on les condicions climà tiques exte-
riors son lleugerament filtrades. Aquest espais permeten ampliar 
les zones de confort interiors, creant à rees polivalents per dife-
rents activitats. 

REDUCCIÓ  DE L’ESPAI DE CONFORT: 

L'aportació més significativa del sistema es la segregació del 
l'espai, diferenciant les zones pel grau de confort. Aquesta se-
gregació permet identificar els espais on els requeriments higro-
tèrmics son més elevats,acotant els límits, reduint així la deman-
da energètica i l'aportació artificial.  


