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planta baixa: els límits

planta tipus: l’orientació

planta coberta: la ventilació i el soroll

el programa.

IMPARMEABLE
El Cluster funciona de manera independent, els edificis porta 

limiten amb la ciutat.
ex: horari no laboral, jornades amb trànsit de camions...

NORD/SUD
El programa de despatxos es distribueix segons la càrrega 

tèrmica que aporta i la il·luminació que requereix.

OFICINES/ESPAIS COMPARTITS
Oficines: elevada càrrega tèrmica i il·luminació poc variable.

 Espais compartirs: menor càrrega tèrmica, il·luminació més variable.

VENTILACIÓ/SOROLL
La coberta, és el lloc més allunyat del trànsit de persones i més ventilat, 

es per això que s’han col·locat les instal·lacions en aquesta planta, ja 
que fan molt soroll, són grans, i necessiten ventilació constant.

PARMEABLE
Cluster i ciutat es barrejen.

ex: horari laboral, portes obertes...

PLANTA BAIXA
S’utilitza la planta baixa coberta per ús vinculat a la ciutat o per ús del cluster.

ex: cinema a la fresca, workshops, conferencies....
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programa: planta tipus flexible.

programa: planta baixa permeable.

materialitat: desmuntable i reutilitzable

el suport.

VERSATILITAT
La planta tipus d’oficina ha de permetrà generar espais petits així com 
plantes diàfanes, es per això que l’estructura s’expulsa al perímetre.

PERMEABLE
La planta baixa ha de permetre el pas de vehicles rodats de tonatges grans i ser versàtil pel que fa la 

distribució, ja que s’ha de permetre des de: un cinema a la fresca, fins a uns tallers temporals...

DESMUNTATGE
Al final de la vida útil de l’edifici es descargolarà i es classificarà per 

tal de poder ser re-utilitzat o reciclat.

MUNTATGE
Les unions estaràn fetes a taller i soldades, aleshores s’uniràn a la resta 

de l’estructura cargolades.

0
El solar ha quedat buit, per a noves intervencions.
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clima: climatitzat -temperat - re-climatitzat

clima i ventilació: sistemes passius i actius refrigeració i calefacció

Ventilació: cedir a l’aire net exterior la Tº i W de l’aire utilitzat

Il·luminació natural: edifici estret i llarg orientat Nord-Sud

CLIMATITZAT - NO CLIMATITZAT
La planta baixa s’entén com un element exterior que permet l’accés a l’edifici, 
al recinte del cluster i realitzar activitats amb gran número de persones és per 

aquest motiu que no es climatitza.

VENTILACIÓ
La ventilació natural que es produeix per la diferència de pressió que 

hi ha entre la façana sud i la nord, efecte xemeneia.

SOSTRE ACTIVAT
Aprofitar la inèrcia dels elements constructius per fer passar un conducte 

fred que permeti refredar la massa de l’element.

RECUPERADORS DE CALOR
Aprofitar les qualitats tèrmiques de l’aire tractat per cedir-les a l’aire net 

procedent de l’exterior.

CONTROL LLUM NATRUAL
La llum de nord, per les seves qualitats no necessita protecció, i la de sud 

es controla mitjançant elements horitzontals.

CLIMATITZACIÓ 
Sistema de ventiloconvectors que permeten l’entrada d’aire exterior: 

net i pretractat de la c.a

CLIMATITZAT- TEMPERAT
La climatització en les plantes tipus serveix per cedir Tº i W als espais 

temperats.

Barcelona 01 el Besós 02  l’illa 03  el lloc  04 05 06 07 08 09 10 l’edifici 11 el programa  12 13 14 15 16 17 el suport  18  19 20 el confort 21  22 23 24 25 26 27


