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SISTEMA CONSTRUCTIU
Un edifici que abarqui varis programes ha de respectar les necessitats  de
cadascun d'ells, adaptar-se mitjançant  "la seva pell" i intentar garantir les
necessitats que cada un d'ells li demanin.
Per exemple, la biblioteca, al ser l'equipament  més públic, demana una
relació  molt directa amb l'exterior però al mateix temps, un filtre per tal de
no tenir molta llum directa i disposar d'unes condicions llumíniques
òptimes. En canvi, els habitatges  busquen una relació amb l'exterior però al
mateix temps una certa privadesa.

Com la imatge a aconseguir  era la d'un edifici homegeni,  únic i unitari, el
material  triat havia de garantir el joc de colors, peces de varies dimensions,
fàcil col·locació  i de baix impacte ambiental.  Per tots aquests motius
s'escollí  un acabat de peces ceràmiques,  on hi hagués una "primera pell"
mitjançant  una façana d'aplacat ceràmic  amb sistema mixte  i una "segona
pell" on, unes peces ceràmiques  de major dimensió, fixades de forjat a
forjat, actuarien de brise-soleil.

Així doncs, la "primera pell" està composada per una façana convencional,
formada per (d'interior  a exterior) un trasdossat de cartró guix i aïllament
tèrmic, un maó geró, i un aplacat ceràmic mixte.
L'aplacat ceràmic  mixte es basa en una subestructura  principal  de perfils
verticals d'alumini, en què el seu eix coincideix amb la junta de les dues
plaques consecutives.  Aquest perfil té 4 canals. En els dos exteriors es
disposen els clips de subjecció de les peces ceràmiques,  realizats amb acer
inoxidable.  Els clips interiors  es fixen mitjançant  un pasador  i els exteriors
queden flotants, de manera que que les peces es poguin treure pel seu
manteniment  o substitució.  En els 2 canals interiors del perfil vertical hi ha
una junta EPDM, que estabilitza el sistema davant possibles vibracions i
evita l'entrada d'aigua en la junta vertical. Aquesta característica  amb la
forma "machiembrada"  de la peça, ho converteix  amb un sistema
pràcticament estanc a l'aigua.

Per tal que el sistema funcioni correctament s'haurà  d'arrebossar  el
parament (així evitarem desploms de la base), i es farà amb morter hidròfug,
i evitarem l'entrada d'aigua a l'interior.

En qüestió  de la "segona pell" es tracta d'unes platines que recorren tot el
forjat i aquestes suporten una doble platina fixada amb cargols d'alta
resistència.  En aquestes,  es disposa unes L perimetrals  que són les que
subjecten les peces ceràmiques  que fan de brise-soleil.  Per tal que no es
vegi tot el sistema, es col·loca una platina més que ho cobreix .

IMATGE ESQUEMÀTICA DE LA PRIMERA PELL

SECCIÓ CONSTRUCTIVA. Façana sud i nord.
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A
Base de suport dels perfils.

Maó tipus  gero 29x14x9cm

B Perfils verticals d'alumini

C Forjats

D Arrebossat de morter hidròfug

D Peces ceràmiques

En la façana  convencional  si
no es tracta correctament  els
forjats, es dissipa la calor de
l'interior a l'exterior (o
vicerversa),  per aquest motiu
en aquest cas s'utilitza una tela
metalitzada aïllant WÜRTH que
evita l'entrada d'aigua i
possibles filtracions a les
estances interiors i la
dissipació  de la calor a
l'exterior a l'hivern o del fred,
de l'exterior a l'interior.

 NT-M50/ RO04/ BS00

Per la combinació  de colors de la façana es juga amb un color base, com el
NT-M50, i es va combinant  a "pinzellades"  amb un color més clar
(NT-BS00) i amb un de més fosc (NT-RO04).
I en el cas de les peces que fan de segona pell tindrien el color més fosc.
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