
Xaveer de Geyter. Organització 
Concurs pel Museu de 
l’història de Amberes

Organització del programa en 
franjes paral·leles.

Interrelació entre espai públic i 
edifici, a cada franja construida li 
correspon una franja “lliure”.

Espai públic que s’infiltra dins de 
la malla regular que defineix 
l’edificació i genera situacions 
urbanes amb diferents graus de 
privacitat i amb diferents 
condicions ambientals.

Alta capacitat de reprogramació 
dels usos donat el caràcter 
modular dels edificis. 

F. Beigel. Sistema façanes

House

Sistema de tancaments que 
combina materials amb caracte-
rístiques oposades (obra de 
fàbrica i vidre/policarbonat) que 
permeten otorgar jerarquia i 
generar diferents relacions entre 
interior i exterior.

La combinació de tancaments de 
vidre transparent i semitranspa-
rent i policarbonat translúcid 
permet generar una gran quanti-
tat de situacions interiors i al 
mateix temps mantenir una 
imatge de lleugeresa i homoge-
neitat desde l’exterior.

Situacions 

F. Beigel. Welcomm city
Espai urba intersticial que apareix 
entre els fragments construits de 
l’edifici.

Coll-Leclerc. Edifici 
d’equipaments Londres-Villaroel
Accés principal al xamfrà de l’illa 
per generar un espai públic ampli 
que permeti un bon accés a 
l’escola bressol.

Emiliano Lopez i Mónica Rivera. 
VPO a Sant Andreu
Sistema de passeres per accedir 
als habitatges que generen espais 
d’apropiació i relació per als 
usuaris de l’edifici.

Transparències

Peter Zumthor. Kunsthalle 
Bregenz
Manuel Ocaña. Centro Socioge-
riátrico Santa Rita
Rafael Moneo. Kursaal San 
Sebastián
Diferents sistemes de tancaments 
on es combinen elements 
trasparents, semitrasparents i 
translúcids que permeten generar 
espais interiors de gran qualitat i 
amb molta presència de llum 
natural.

Elements

F. Beigel. Publishing house
Utilització contemporània del 
maó per les seves qualitats 
materials i expresives i no tant 
per la seva capacitat portant.

Ercilla-Campo. Centro cívico en 
Vitoria
Utilització del maó com a 
paviment, tant exterior com 
interior en continuitat amb les 
façanes de l’edifici.

SMS. Unitat bàsica de salut de 
Badies
Utilització d’un fals sostre a 
base de lames parel·leles que 
permeten pautar i direccionar 
l’espai.

accesos pàrquing

accesos habitatges

aula menjador

magatxem patis i espais exteriors 

pati comú

zona serveis escola bressol

accés escola bressol

administració escola bressol

espai polivalent

aula + pati

accés habitatges

local comercial

habitatge

nucli de comunicació vertical

administració biblioteca

vestuaris personal biblioteca

nucli de comunicació vertical

local comercial

habitatge

banys, vestuaris, bugaderia
magatzem, neteja, sala instal·lacions
cuina, rebost

accés biblioteca

accés personal intern

nucli de banys biblioteca

fons general biblioteca

espai públic controlat

zona descans personal biblioteca

espai de formació i suport

accés i vestíbul biblioteca

zona prensa diària biblioteca

zona biblioteca infantil

magatzem càrrega i descàrrega

espai polivalent biblioteca

locals comercials

accés habitatges

nucli de banys biblioteca

fons general biblioteca

zona d’estudis biblioteca

zona música i imatge biblioteca

habitatge

nucli de comunicació vertical


