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1. Hall principal
2. Bar-Restaurant
3. Serveis
4. Hall segon
5. Magatzem
6. Secretaria
7. Arxiu
8. Laboratori
9. Banc de llavors
10. Aula Polivalent
11. Magatzems Aula Polivalent
12. Hall Polivalent
13. Hall Biblioteca
14. Aula Informàtica
15. Serveis
16. Aula Suport
17. Aules Teòriques
18. Despatxos professors
19. Sala professors
20. Hall Sales professors
21. Serveis
22. Sala de màquines
23. Magatzem
24. Vestuaris
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PROCEDIMENT DE DISSENY C.E.S.C. D'HORTICULTURA EL RAVAL DE SANTA COLOMA DE GRAMANET

MARTA CASADEVALL  CASTELLÓ                         QP- JUNY '15E 1:6001. Anàlisi Urbà 2. Estratègia 3. Arquitectura 4. Estructura 5. Construcció 6. Instal·lacions

CAIXES, BUITS i L'ENVOLVENT

El projecte planteja unes caixes
dintre d'una envolvent flexible, tant
com la seva polivalència en el
programa funcional.
Les caixes seran els espais on s'hi
desenvoluparà una activitat concreta
i tindra un confort desitjat.
Els buits seran els espais de
recorregut i de interecció social
entre les diferents activitats que
presenta el programa.
L'envolvent engloba l'edifici donant
uniformitat i unitat

Al llarg del dia podem
trobar dos usos molt
diferentciats de l'edifci.
Durant l'horari laboral (08h
- 17h) L'edifici funciona com
un CESC (Centre Educacional
Solcial i Cultural) i a partir
de les 17h fins les 21h
únicament segueixen oberts
el Bar-Restaurant, la Sala
Polivalent i la Biblioteca com
a elements d'oci.

POLIVALÈNCIA SETMANAL:POLIVALÈNCIA DIÜRNA:

Caixes Buit Usos d'oci diurn Usos setmanals Usos d'estiu

Els caps de setmana la
seva activitat es mantindra,
i romandrà per tal de
desenvolupar hi usos
culturals i socials. S'obrirà
la sala polivalent, el bar i
tots els horts tant de la
planta sota coberta com del
pati exterior.

ESTRATÈGIA D'IMPLANTACIÓ EN SECCIÓ
El projecte proposa 3 nivels diferents de polivalència directamnet relacionats amb els canvis OCI-TREBALL que es generen al llarg del dia, durant la setmana i el cap de setmana i entre l'estiu i l'hivern.

CESC

Centre

Educacional

Social

Cultural

PROGRAMA
FUNCIONAL
DE L'EDIFICI

ESTRATÈGIA DE CONCEPTE

El projecte proposa 3 nivels diferents de polivalència directamnet relacionats amb els canvs OCI-TREBALL que es generen al llarg del dia, durant la setmana i el cap de setmana i entre l'estiu i l'hivern .

POLIVALÈNCIA ANUAL:

I finalment, a diferència de
les escoles o biblioteques,
les quals romanen tencades
en època de vacances
(estiu), el CESC deixa obert
els usos d'oci (Restaurant i
Bilioteca) i, especialment, la
planta Sota-Coberta
romandrà oberta per tal de
desenvolupar-hi les
activitats dels seus horts.

ESTRATÈGIA CONSTRUCTIVA

Quan aquest sistema s'implanta sobre el terreny, els materials de l'edifici que el conforment seran de caràcter diferent entre ells, donant una diversitat en
l'edificació i responguent el divers programa funcional, pero el mateix temps tindran una similitud de projecte, el sistema d'industralització i manufacturació
anteror de la posta en obra. Per lo tant, treballem amb diferents materials on la relació entre ells sera la manufacturació anterior.

Formigó armat prefabricat:

· com a material resistent que ens proporciona una solidesa desitjable, una sensació
agradable el ésser un material petri, per lo tant sera una estructura vista i amb una gran propietat,
l'alta resistència tèrmica del material.

Panell sanwich:

· paraments de plaques de OSB per els tancaments de les diferents sales del
programa funcional (boxes) com per exeple les aules ,  la sala polivalent, el bar, la biblioteca, etc.
Aquest és un material que proporciona molta calidesa, és un bon aillant, és un material ecològic ,
reciclat, aguanta molt bé la humitat i també és un material d' inèrcia tèrmica.

L'estructura metàl·lica:

· com a element conductor ,  elàstic i lleuger. Ens conecta els diferents espais i sera
l'element de les circulacions de l'edifici.

El metraquilat i la seva subestructura metàl·lica:

·   que ens proporciona una transparència desitjable, ens protegeix dels agents
atmosfèrics, ens adapta en el clima, i la seva versatilitat ens proporciona una doble pell exterior
oferint un cosit de tot l'edifici, crant una unitat.

08 h a 17 h 17 h a 21 h Entre setmana (dilluns a divendres) Cap de setmana (dissabte i diumenge) Temporada lectiva Temporada de Vacances (Estiu)

Escola agrària 1º 2º 3º, centre de tallers i conferències.

Obert al públic de totes edats: escoles, casals d'avis, colectius, etc.

Peces on es divulgui el coneixement

PROGRAMA
Posem un programa funcional dins d'una
envolvent. Les caixes mutaran la funció de les
necessitats del moment.

Planta Sota Coberta

Planta Primera

Planta Baixa

situació del lloc, ens troben entre l'Avinguda de la Generalitat i el carrer del Besós i la plaça de les cultures.

REFERENT
IBN INSTITUTE FOR FORESTRY AND NATURE RESARCH,
Wageningen, the Netherlands, 1994-1998
Arquitecte Stefan  Behnisch. Gross 11.800m²
L'escrit del disseny era per a complir uns requisits
purament funcionals, un centre de recerca de fàcil ús
on s'hi treballés amb harmonia amb la natura; versàtil i
ecològic. L'edifici va ser dissenyat no per dominar el
seu entorn rural, però si perabraçar el paisatge, amb
tots els llocs de treball en contacte directe amb
interiors i exteriors, els jardins. Dos jardins interiors
proporcionen el focus de les activitats i funcions diàries
com a àrees de reunions informals. Més enllà d'això, que
són un component integral del concepte d'energia de
l'edifici, la millora de la rendiment de l'envoltant
externa.

IMPLANTACIÓ  A L'EMPLAÇAMENT_ PLANTA BAIXA

RELACIÓ ROGRAMA I ESPAI PÚBLIC

AVINGUDA DE LA GENERALITAT

CARRER DEL BESÓS

PARC FLUVIAL DEL BESÓS

PLAÇA DE
LES
CULTURES

ENTRADA

AVINGUDA DE LA GENERALITAT

CARRER DEL BESÓS

PLAÇA DE
LES
CULTURES

SALA POLIVALENT/BIBLIOTECA

BAR

AULES TEÒRIQUES / CENTRE EDUCACIONAL

VISTES ACTUALS 

parc fluvial del besós

Proposta del Nou Passage i Nou C.E.S.C d'horta tradicional i recuperació de llavors, el barri del Raval de
Santa Coloma de Gramanet


