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 UIPAMENTS PÚBLICS A L'EIXAMPLE DE BARCELONAEQ

 BITACIÓ SATÈL·LITHA  M. Vives JoséPFC-Escala A1_ 1/20    Escala A3_1/40

LES HABITACIONS SATÈL·LIT
Molts habitatges  poden millorar substancialment  amb una posada al dia
tècnica, en eficiència  energètica o en accessibilitat.  Però la possibilitat
d'ampliar els seus usos, d'adaptar a les necessitats dels seus habitants amb
el pas del temps, resulta impossible en quedar constretes entre les seves
quatre parets. En aquests casos, la millora d'aquests  habitatges s'ha de
buscar en el conjunt de l'immoble del qual formen part. La proposta de les
habitacions  satèl·lit apunta en aquesta direcció.  La idea és dotar l'edifici  d'un
nombre suficient d'habitacions  soltes, separades de l'habitatge-uns  pisos
per sobre o per sota-que permetin estendre la casa temporalment  per cobrir
aquestes necessitats i, un cop satisfetes,  posar-les de nou a disposició  dels
inquilins del conjunt.

L'ús d'aquestes noves habitacions són variats, alguns estan relacionats amb
l'anomenada família estesa, com les persones grans que requereixen
atencions sense necessitat  de renunciar a la seva intimitat, els primers
passos cap a l'emancipació  d'un fill adolescent  o el retorn temporal del fill
adult separat  de la seva parella.  D'altres, es refereixen a la implantació  del
treball des de casa, com el teletreball o altres fòrmules  laborals, sense que
per això quedi afectada la comoditat de l'habitatge.  O bé, simplement,  hi ha
la necessitat  de disposar d'un espai propi separat de la casa que tregui profit
d'aquesta condició.  No es tracta tan sols d'una qüestió  de superfície,  sinó de
les prestacions que una habitació autònoma pot oferir.

Es proposa un conjunt d'habitacions que es poguin adaptar a les necessitats
que els propietaris  en cada moment necessitin.  Aquestes  habitacions  no
estaran necessàriament contigües a les vivendes propietàries.
Es dissenya una habitació  tipus d'uns 30m² de superfície que consta d'un
espai de 0,60m² per possible pas d'instal·lacions  situat en la façana  interior i
aprop del pas d'instal·lacions  conjunt dels habitatges  en planta. També
disposa d'una obertura en façana  nord i una finestra fixe amb unes portes
corregudes  de fusta per tal de permetre il·luminació  des del pati i permetre
una certa privacitat des de la passera d'accès.

POSSIBLES USOS:
Opció 1- Habitació  extra sense bany (fill emancipat,  avis, germà sense feina,
habitació invitats...)
Opció 2- Despatx. Zona de treball (arquitectes, dissenyadors, ..)
Opció 3- Sala de jocs per a nens
Opció 4- Lloc de reunió d'amics
Opció 5- Traster
Opció 6- Tallers

(totes les opcions Xa és amb bany prefabricat incorporat).

No es tracta de construir  nous apartaments  al bloc, sinó de complementar
les vivendes ja existents. Cadascuna d'aquestes  habitacions  no és suficient
per aconseguir  per si mateixa els estàndards  d'habitabilitat  corrents; només
quan forma part d'aquest habitatge.

Al llarg de la història podem trobar varis casos de l'existènica  d'aquestes
habitacions extres, per exemple:

1.- Edifici de vivendes  que el Marquès de Pombal va aixecar a la Baixa de
Lisboa (al s. XVIII), en el qual ja apareixien una habitació  anomenada  "Cuarto
Independiente"
2.- Habitatges a Karlshure d'Otto Haesler, al 1929, on en els plànols hi
apareix una habitació que gaudeix d'un accès  al bany i a la cuina, sense
necessitat  de passar per la sala d'estar.  Era una habitació pensada per
possibles llogaters.
3.- Els ateliers de París al s. XIX., estudis annexos a la casa.
4.- Chambres de bonne, anomenades "buhardillas" o sotacoberta.
5.- Bloc número 3 del conjunt d'habitatges Shinonome Canalcourt Codan a
Tokio, de Kengo Kuma, 2005. Es tracta d'uns apartaments  de 60m² que
tenen la possibilitat  de disposar d'un espai complementari  de 25m² en un
altre lloc del mateix bloc.

LES HABITACIONS SATÈL·LIT.

PLANTA TIPUS. HABITACIONS SATÈL·LIT. ESCALA 1/100

ALÇAT INTERIOR. ESCALA 1/100

Pas d'instal·lacions de les pròpies habitacions Pas d'instal·lacions generals de les vivendes Accès a les habitacions Accès a les escales

BLIOTECA. ESCOLA BRESSOL. 30 VIVENDES DOTACIONALS GENT JOVE+21HAB. SATÈL·LIT. PLANTA APARCAMENTBI

1. Carpinteria d'alumini fixe. Doble vidre amb ruptura de pont tèrmic
1a. Carpinteria d'alumini. Oscilobatent. Doble vidre amb ruptura de
pont tèrmic
25. Barana. Perfil tubular metàl·lic
37. Perfileria d'acer galvanitzat de 46/52m
38. Morter d'agarre
39. Maó tipus gero 29x14x9, acabat de morter hidròfug
40. Perfil metàl·lic de suport de les peces ceràmiques CERAM
42. Peça ceràmica tipus CERAM 500. Color NT-M50/RO04/BS00
50. Subestructura de perfils metàl·lics pel fals sostre
51. Nervi del forjat reticular
52. Cassetó del frojat reticular
65. Perfil tubular metàl·lic acabat per exteriors. Barana
68. Cartró guix tipus knauf standard per fals sostre
71. Paviment de parquet (tables)
72. Capa d'adhesiu elàstic especial per parquet
73. Capa de morter de regularització amb malla per evitar fissures
74. Làmina de polietilè
78. Junta EPDM
79. Brancal de xapa metàl·lica. Acabat per exteriors
82. Perfil metàl·lic de secció rectangular per base de perfils tubulars
86. Aïllament tèrmic de llana de roca
91. Doble trasdossat de cartró guix tipus kanuf standard
92. Perfil metàl·lic per porta corredera
93. Pas d'instal·lacions
94. Paviment enrajolat ceràmic per a banys 10x10cm
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ACCÈS A LES HABITACIONS SATÈL·LIT
(referència del bloc · Kengo Kuma)PLANTA TIPUS HABITACIÓ. OPCIÓ 1a

DETALL PLANTA TIPUS OPCIÓ 1a

Superfície Pas d'instal·lacions= 0,60m²

SUPERFÍCIES DE L'OPCIÓ 1a

Superfície de wc= 3,15m²

Superfície útil total de l'habitació = 27,76m²

(Sense bany : la Superfície útil total de l'habitació = 30,90m²)

SECCIÓ TIPUS HABITACIÓ. OPCIÓ 1a

PLANTA ESQUEMES SUPERFICIES ALÇAT NORD TIPUS


