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22. INSTAL·LACIONS

El principi que segueixen les instal·lacions és 
conseqüent amb l’estratègia de projecte: Un 
gran espai semi-exterior amb una envol-

vent dinàmica —regulable segons el clima — em-
bolcalla i “filtra” les energies amb la inèrcia del 
buit interior.
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Les peces de programa s’organitzen entorn 
d’aquest espai, subdividides al seu temps en dos 
espais diferenciats. L’espai de transició —Halls, 
Offices, Paliers, etc.— i l’espai servit  —espais de 
treball, co-working, cambres—, aquell que exigeix 
el confort més important.

Aquest gradient de transició Exterior » Interi-
or amb què s’organitza el programa permet l’in-
tercanvi d’energia de forma passiva amb l’espai 
captador i economitza la despesa energètica ne-
cessària per a abastir el confort demandat a cada 
espai.

D’aquesta manera, es centren totes les despeses 
única i exclusivament en les zones d’estança per-
llongada: Espais de co-working, ateliers, cambres 
de l’alberg, Sales, etc.
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*Zoom Sala Tècnica General 1:300

AF & ACS
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