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RE Estructuració sócol de pedra

RE Energització L'aigua i el sol

RE Configuració espai públic Innundabilitat

RE Programació Plataforma de barri

L'activitat dels adobers s'havia de desenvolupar en les zones

urbanes perifèriques, no només per motius d'higiene, sinó també

per una demanda de recursos naturals que no es trobaven al

centre de la ciutat.

Una exposició altíssima a la radiació solar (per assecar els

teixits durant les primeres époques), i la demanda d'aigua com a

element indispensable en el procés de l'adob, fan oportuna la

seva reinterpretació com a paràmetres clau de projecte.

L'estructura del sòcol resistent està constituïda per murs de

pedra de riu amb gran capacitat de càrrega a compressió, però

que no treballa de manera uniforme en totes les seves façanes.

La peça que es proposa permet passar a una estrategia de

descens de càrregues per difusió, a través d'un cèrcol de

formigó armat que treballa com una gran biga.

A més, l'estudi del material optimitza les seves propietats

mecàniques per proporcionar fins a  3 nivells programàtics (2+1).

Es canvia el model d'estructura murària irregular a un ordre

geomètric rectangular, que simplifica i facilita els sistemes

constructius.

La preexistència està conformada per una estructura murària de

crugies entre 6 i 8m, i amb superfícies útils que oscil.len entre

els 75 i 100m².

La proposta permet jugar amb noves crugies de 15, 20 o fins a

25m, amb un màxim de 320m² dús continu, proporcionant uns

espais de major dimensió que possibiliten usos de major

demanda espaial.

L'estructura de les últimes plantes dels anitcs assecadors

presenta deficiències estructurals greus.

L'enderroc d'aquests nivells proporciona un tonelatge de runa

que s'utilitza com a replé a la llera del riu per a superar la cota

d'innundabilitat amb retorn de 5 anys.

L'arrelament dels arbres ajudarà a consolidar els límits dels

murs.
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runa 775 m³
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nivell freàtic (14-15ºC)


