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I anant encara més enrera en el temps, el mateix
SÓFOCLES deia: "La CIUTAT és la GENT".

El primer objectiu, fer una Arquitectura PERMEABLE,
amable, propera amb la gent.

Recuperar aquesta idea de PROTECCIÓ, d'aixopluc.

El PORXO com a element de nexe entre interior i
exterior.

2.1#Mendes da Rocha: "La ciudad es de todos"

MUBE, Mendes da Rocha

Croquis del projecte, alçat per carrer Marroc

Croquis del projecte, alçat per carrer Bilbao

2.2#Mòdul, malla, sistema generador/col.lonitzador

Centraal Beheer Office Building Apeldoorn

1968–1972, Herman Hertzberger

Nou Hospital de Venècia,

1964–1965, Le Corbusier

RACIONALITAT
Íntimament lligat amb el SISTEMA CONSTRUCTIU
seleccionat, s'aposta per un mòdul quadrat de 7,2m, el
qual donaria lloc a una retícula que facilitaria la
implantació de l'edifici al lloc, ordenant no només els

espais interiors (l'edifici en sí), si no també l'espai públic,
tractant al lloc com una UNITAT, on tot és o tot pot ser
ARQUITECTURA.

CSH#7 Craig Elwood, 1954-55

2.3#Implantació del projecte en el lloc

2.3.1#Adopció de les traces de l'entorn, CIUTAT.

SENSIBILITAT

2.3.2#Adaptació de les traces a la malla.

RACIONALITAT

2.3.3#Reconeixement del programa i de les

particularitats de l'entorn.. Orientació solar,

visuals, patis, porxos, espai públic...

CONTEXTUALITZACIÓ

2.4#Sistema, Flexibilitat, Materials Saludables, Reutilització 2.5#Moviment Modern mort?

LLIBERTAT SISTEMÀTICA

Parafrasejant a Sebastian+Puig Arquitectes sobre el
seu projecte d'Escola d'Art i Disseny a Amposta:
"El projecte resultant és més una manera de construïr
el lloc, que una resposta definitiva. Unes regles de joc
que permeten sistematitzar els possibles canvis de
programa o la construcció per fases. Paràmetres fixes
que otorguen flexibilitat al resultat final."

Definició perfecta del que es buscava, però portat
encara més al límit en un camí d'exploració de
solucions projectuals i constructives (que formen un tot

indissoluble) que em duen a la utilització d'un esquelet
metàl·lic cargolat (que podria comportar un hipotètic
desmuntatge) i forjats de fusta contralaminada (KLH)
enlloc del típic forjat col·laborant, buscant el que algú
va denominar la "PREFABRICACIÓ FLEXIBLE".

MATERIALITAT

Com deiem abans, l'entorn ens suggereix la pell
exterior, bàsicament, ceràmica, en les seves variants de
mur de fàbrica, gelosia i lames en planta primera i
porxos. El modulatge estructural metàl·lic més el vidre i
el policarbonat als lluernaris ens resolen la resta

d'acabats exteriors. La vegetació serà un element
arquitectònic més, tant dins els límits de l'edifici (arbres
de fulla caduca als patis i emparrats formant tendals
davant de les aules de l'escola bressol), com a la
CINQUENA FAÇANA, les cobertes, com a l'espai públic
que tractarem.

Els acabats interiors es confien (juntament amb els
propis forjats) a superfícies agradables com la fusta,
producte del seu reciclat (OSB amb baixa quantitat de
formaldehids), paviments col·locats en sec de suro amb
linòleum natural, i les vistes de l'exterior mitjançant
fusteries de fusta certificada. El tractament de protecció

ignífuga utilitzada per la fusta és a base d'aigua a porus
obert i sense poliuretans.

REUTILITZACIÓ

Si, com deia Mies van der Rohe, l'Arquitectura ha de ser
un símbol dels temps que corren en cada època, el
valor de la (RE)utilització, en uns temps en que els
problemes i els requeriments canvien amb celeritat, ha
de ser, clarament, un dels protagonistes. Reciclatge,
reutilització, prefabricació, flexibilitat, són conceptes que
cada cop prendran més importància front a
l'arquitectura més monolítica i pessada.

Perspectiva de l'entrada a la Biblioteca, al xamfrà entre els carrers Bilbao i Marroc

Límits solar i malla. e.1:2000




