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La velocitat a Venezia

La característica principal del projecte és la dÊintroduir-se com a element de trànsit entre una zona residencial de petit gra a 
la duresa dÊun límit a mar, marcat per zones despoblades i de càracter industrial. Per tan, lÊedifici no només ha dÊintentar sol-
ventar la funció privada dÊescola, ha dÊevidenciar un canvi en la zona. Donar un càracter més obert. Aprofitar els úsos per oferir 
serveis, que regenerin el trànsit de la zona, tot creant espais que competeixin en rotunditat amb les naus colindants.

LÊedifici per tant es proposa dÊun tamany similar en proporció al de les naus proximes, pero sÊintrodueixen trencaments per evitar 
la visió continua i lineal de lÊedifici, cosa que evitaria un interés per ser recorregut. La idea es basa en una de les grans qualitats 
que fa de Venecia un lloc atípic. La falta de trànsit rodat, permet al vianant i al navegant un desplaçament molt límitat en termes 
de velocitat, els edificis es perceben desde una òptica molt més humana i lenta. Per tant, el projecte es fracciona en 3 blocs, 
permetent un recorregut perimetral a canal amb una forta carrega visual. 

La funcionalitat es clara, els programes sÊunifiquen, en planta baixa es situa el bar restaurant, lÊaccés principal i lÊescola taller. En 
planta primera lÊauditori i les primeres peces de la residencia. A partir de planta primera la resta dÊhabitacions. Això ens permet 
un control centralitzat. LÊaccés principal es situa en la primera articulació de lÊedifici, nucli de distribució. 

LÊús de lÊaigua

Els constants canvis de nivell de lÊaigua i la presencia i gran important de la mateixa en la ciutat,  ens permet un joc en un lloc 
on lÊaigua ha sigut poc introduida en el projecte arquitèctonic. Es tracta dÊun material més a tenir en compte. 
La peça final del projecte, donat la presència important a mar i la seva funcionalitat dÊatracció i reforma dÊaquests espais tan 
dèsertics, permet un tractament més agresiu i representatiu. La gran panxa de lÊauditori es contraresta amb el pla inclinat de la 
lleugera rampa que servei dÊaccés i area dÊestar. LÊaigua ocuparà un espai diferencial segons la època de lÊany. Els reflexes 
permetran la il.luminació de la zona inferior de lÊauditori. 

Multiplicitat dÊúsos

El bar restaurant es troba en la zona més proxima a la zona residencial i amb lÊaccés pel carrer posterior, on sÊubica una zona 
ajardinada. Es planteja un ús no només privat, sino destinat a la zona. 

El problema dÊallotjament a Venezia és molt important, per aquest motiu sÊintrodueix una nova tipologia habitacional, dimension-
ada com a vivenda dúplex, permetent un ús no només en la temporada escolar sino també llogable en època vacacional. La 
vivenda pot arribar a allotjar 6 persones. 

LÊauditori, es dimensiona per ser utilitzat no només per lÊescola. La potencia formal, el gran accés en rampa que proposa, ja 
ens dona idea del càracter impactant en lazona. El seu possible ús exterior i en horaris totalment independents de lÊescola, ja 
sigui com a cinemo o auditori, acaba formant un accés totalment independent a lÊescola taller i ocupa una zona polivalent de 
magatzem de gondoles o foyer recepció.

Multiplicitat de recorreguts

El projecte pren com a base tan el recorregut interior com exterior, es projecta tan de dins cap a fora com al contrari. La defin-
ició dÊun volum únic trencat en tres i el tractament de les articulacions com a solids suprimits, produeix q les vistes de lÊexterior 
siguin molt presents, tot potenciat per una façana que actua com a filtre. La vocació de totes les seccions es a la vegada evitar 
corredors cecs i introduir la llum natural o inclús vistes entre els diferents espais (residencials o escolars).
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