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La ciutat i el barri
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Contraposició entre interior i exterior.

A l'exterior, el pati, que serveix de sol i de sombra, d'aire i de resguard,

ens protegeix i ens dona qualitat de vida. Tots els pavellons respiren per

un pati, els pacients tenen sortida directa a una galeria i aquesta al pati.

A l'interior hi ha la privacitat i la calidesa que donen els pavellons, els

quals tenen la funció de casa. A més la nova circulació ortogonal crea més

comunitat relacionant-ho tot, aixi es creen els barris i la unió d'aquests

barris: la ciutat.

La ciutat seria la residència assistida.
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El pati d'entrada

El passadis i els espais comuns

Els patis comunitaris

L'habitació

El ple i el buit

El ple seria una barra, la qual podria funcionar per si sola i

ser autonoma, per aixo se l'anomena barri.

A cada extrem de la barra hi ha un parc que delimita, i

davant d'aixo una zona porxada amb comerç i espais

comuns que li donen vida als parcs.

El buit són els patis, a través d'ells passa la llum. La

permeabilitat va d'extrem a extrem, passant per edificis

lleugers i per desnivells, pero la visual del "buit" i és.


