
Afegit posterior

Forjat continu

Bigues enressades inferiorment

Bigues enrassades superiorment

Discontinuitat forjat

Llosa massissa 140 cm.

Solera formigó 20 cm.

Llosa massissa 120 cm.

Llosa massissa 30 cm.

Llosa massissa inclinada 40 cm.

2 x Llosa massissa 30 cm.

Llosa massissa 35 cm.

LLosa alleugerida 8-32-8

Llosa massissa 40 cm.

Llosa massissa 25 a 20 cm.

 Dins de l’estructura no hi ha la possibilitat d’introduir en pare-
l·lel les dues tipoligíes, ja que no hi cap el l’espai de circulació, per 
tant es recreix l’edifici.

 Al introduir el programa previst, urgències i radiodiagnosi a les plantes soterrani i el mòdul assisten-
cial a la planta baixa i primera, ens queden dues torres de 250 m2, en les quals no es pot introduir programa 
habitacional degut a les seves reduides dimensions, a més de produir gran quantitat d’ombra a l’hivern als 
patis interpavellonaris, perdent així qualitat. Per tant proposo l’enderroc d’elles.
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CONSTRUCCIÓ

Planta soterrani -1 Planta primera Planta tercera

Planta soterrani -2 Planta baixa Planta segona Planta tipus torres

 Trobem dues franges clarament diferenciades, una més ample i una altre més estreta. L’ample és 
on es situen tots els actuals nuclis de comunicació i es troba la estructura mes desordenada. A l’estreta ens 
trobem amb una estructura completament ordenada cada 7,2 metres. Es planteja col·locar dues topologies 
d’habitacions totes elles dobles, unes convertibles en simples i unes amb agrupacions de 3 a 4 habitacions 
dobles amb un espai comú privat.

 Al convertir la franja d’accés rodat de planta baixa, es perd la il·lumunació natural en el passadís 
de planta baixa i en les zones comunes de les habitacions de la planta baixa, per aixó es realitzen unes 
obertures en el forjat de planta primera. Aquestes aportaran llum i una connexió visual, sonora i sensiti-
va amb la planta primera.    
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