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SITUACIÓ I HISTÒRIA   
	  
Stratford	  és	  un	  barri	  de	  l’est	  de	  Londres,	  que	  pertany	  concretament	  al	  districte	  de	  
Newham.	  La	  zona	  està	  en	  plena	  requalificació	  urbana	  ja	  que	  serà	  la	  carta	  de	  presentació	  de	  
la	  primera	  ciutat	  que	  reb	  per	  tercera	  vegada	  els	  Jocs	  Olímpics	  aquest	  proper	  2012.	  
	  
Londres	  ha	  crescut	  d’una	  manera	  improvitzada	  i	  poc	  estudiada	  comparant-‐ho	  amb	  el	  
planejament	  urbà	  de	  la	  ciutat	  de	  Barcelona.	  Tot	  i	  així,	  és	  la	  2a	  intervenció	  a	  gran	  escala	  que	  
afecta	  directament	  a	  Stratford.	  

La	  1a	  va	  ser	  després	  de	  la	  2a	  G.M.	  quan	  es	  va	  decidir	  reconstruir	  els	  teixits	  urbans	  
bombardejats	  en	  funció	  d’uns	  paràmetres	  de	  densitats.	  Calia	  que	  prop	  d’1	  milió	  
d’habitants	  marxessin	  del	  centre	  de	  Londres.	  Stratford,	  petit	  assentament	  agrari	  
reconvertit	  en	  ciutat	  industrial	  amb	  l’arribada	  del	  ferrocarril,	  acollí	  gran	  part	  d’aquesta	  
migració	  construint-‐s’hi,	  en	  conseqüència,	  extensos	  complexes	  residencials.	  Fou	  una	  de	  les	  
New	  Towns	  que	  hi	  hagué	  a	  prop	  de	  La	  City.	  Amb	  els	  anys,	  el	  barri	  d’Stratford	  ha	  quedat	  
absorbit	  formant	  part	  de	  la	  gran	  ciutat	  de	  Londres,	  però	  sempre	  li	  ha	  restat	  aquesta	  
connotació	  de	  barri	  perifèric,	  de	  ciutat	  satèl·lit.	  

En	  la	  segona	  intervenció,	  el	  pla	  urbanístic	  pretén	  ampliar	  i	  millorar	  la	  zona.	  La	  
Ciutat	  Olímpica	  és	  només,	  de	  fet,	  la	  primera	  de	  quatre	  fases	  que	  vindran	  en	  els	  propers	  
quinze	  anys,	  acabant	  amb	  la	  construcció	  de	  cinc	  nous	  barris	  residencials	  i	  un	  seguit	  de	  
centres	  de	  negocis,	  oficines,	  hotels,	  comerços	  i	  espais	  comunitaris.	  	  A	  més	  a	  més	  està	  en	  
marxa	  la	  construcció	  del	  parc	  més	  gran	  creat	  en	  els	  darrers	  cent	  cinquanta	  anys	  a	  Europa.	  
	  
EMPLAÇAMENT I MOMENT ACTUAL 
	  
L’emplaçament	  proposat	  per	  a	  l’hotel	  té	  un	  potencial	  altíssim	  ja	  que	  està	  col·locat	  al	  costat	  
de	  l’estació	  de	  tren	  que,	  sense	  estar	  a	  la	  banda	  Olímpica,	  n’hi	  fa	  de	  porta,	  així	  com	  també	  
n’hi	  fa	  al	  centre	  comercial	  amb	  més	  botigues	  d’Europa.	  D’aquesta	  manera,	  el	  que	  podria	  
ser	  un	  límit	  i	  una	  barrera,	  accentuat	  per	  la	  presència	  de	  les	  vies	  fèrries,	  queda	  bastant	  
dissolt,	  podent	  el	  barri	  d’Stratford	  participar	  del	  creixament	  de	  l’altra	  banda.	  
El	  factor	  clau	  que	  influeix	  en	  la	  aquesta	  revitalització,	  és	  l’excel·lent	  connexió	  viària,	  i	  
sobretot,	  ferroviària	  de	  la	  zona.	  Per	  això,	  l’estan	  ampliant	  amb	  noves	  línies	  de	  metro	  i	  
trens	  regionals	  i,	  des	  del	  2009,	  amb	  la	  construcció	  d’una	  estació	  internacional	  que	  unirà	  
Stratford	  directament	  amb	  París	  en	  poc	  més	  de	  dues	  hores.	  
	  
S’està	  generant	  un	  nou	  punt	  de	  centralitat	  a	  la	  ciutat	  de	  Londres.	  
	  
SOLAR I RESUM DE LA ZONA 
	  
El	  solar	  està	  a	  la	  banda	  oest	  del	  barri	  d’Stratford,	  a	  tocar	  de	  l’estació	  però	  molt	  mal	  
comunicat	  a	  aquesta,	  a	  l’extrem	  d’una	  petita	  agrupació	  veïnal	  anomenada	  Carpenter’s	  
Neighbourhood,	  filla	  del	  Mixed	  Development	  londinenc,	  que	  vol	  dir	  que	  conviuen	  uns	  pocs	  
edificis	  de	  molta	  altura	  pensats	  per	  a	  ser	  llogats	  per	  gent	  jove	  i	  un	  munt	  de	  casetes	  
unfamiliars	  de	  poca	  alçada	  per	  a	  famílies	  amb	  nens	  i	  gent	  retirada.	  Pensant	  però,	  no	  només	  
en	  el	  que	  hi	  ha	  ara,	  sinó	  també	  en	  tot	  el	  que	  hi	  haurà,	  i	  procurant	  resumir	  la	  lectura	  de	  
l’entorn	  tenim:	  	  

La	  Ciutat	  Olímpica	  d’una	  banda,	  el	  Barri	  d’Stratford	  de	  l’altre,	  estem	  tocant	  a	  
Stratford’s	  Station,	  una	  de	  les	  estacions	  de	  tren	  més	  importants	  de	  la	  Ciutat	  i	  ens	  trobem	  
formant	  part	  d’una	  agrupació	  veïnal,	  Carpenter’s	  Neighbourhood,	  que,	  de	  moment,	  han	  
exclós	  del	  pla	  de	  millora	  urbana.	  
	  
I	  aquí	  és	  on	  comença	  el	  paper	  del	  meu	  projecte,	  on	  em	  proposo	  abordar	  2	  objectius.	  
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OBJECTIUS DEL PROJECTE	  
	  

Primer	  objectiu:	  	  
Equilibrar	  els	  fluxes	  de	  gent	  a	  través	  de	  l’estació	  i	  millorar	  la	  permeabilitat	  i	  les	  
circulacions,	  minimitzant	  la	  barrera	  que	  puguin	  suposar	  les	  vies	  fèrries.	  
	  

Segon:	  
Crear	  un	  punt	  de	  referència	  al	  barri.	  Que	  l’edifici	  faci	  una	  mica	  de	  fita	  vist	  des	  d’una	  escala	  
més	  llunyana,	  dialogant	  amb	  les	  tres	  torres	  del	  barri	  i	  amb	  la	  zona	  Olímpica,	  però,	  que	  
encara	  ho	  sigui	  amb	  més	  força,	  vist	  des	  d’una	  escala	  més	  pròxima,	  des	  del	  punt	  de	  vista	  del	  
peató	  i	  veí	  i	  de	  tot	  aquell	  que	  surt	  de	  l’estació	  i	  arriba	  per	  primera	  vegada	  a	  Stratford.	  
	  
Per	  abordar	  el	  primer	  objectiu	  proposo	  crear	  un	  petit	  annex	  a	  aquesta.	  Cal	  tenir	  en	  compte	  
que	  hi	  ha	  vies	  a	  cota	  0	  i	  vies	  a	  cota	  +5	  i	  que	  l’estació	  queda	  completament	  dividida	  en	  dues	  
parts	  pel	  pas	  d’un	  metro	  a	  nivell,	  sent	  la	  única	  sortida	  actual	  possible	  la	  que	  dóna	  a	  
Stratford	  est.	  Proposo	  fer	  com	  l’actuació	  de	  la	  banda	  est	  per	  enllaçar	  amb	  el	  pont	  peatonal	  
que	  portarà	  a	  la	  Ciutat	  Olímpica	  però	  per	  enllaçar	  amb	  el	  barri	  d’Stratford	  Oest.	  
	  
Simplement	  és	  una	  petita	  aportació	  per	  a	  equilibrar	  el	  farciment	  de	  prestacions	  que	  
s’estan	  donant	  a	  l’altra	  banda	  
	  
Fent	  aquest	  gest,	  aleshores,	  sóc	  conscient	  que	  creo	  un	  segon	  accés	  a	  l’estació	  d’Stratford	  i,	  
per	  tant,	  em	  sembla	  indispensable	  acompanyar-‐ho	  d’una	  plaça,	  que	  pretenc	  que	  doni	  
servei	  a	  l’estació	  i	  al	  meu	  hotel,	  ajudant-‐me	  a	  acomplir	  el	  segon	  objectiu,	  el	  de	  crear	  un	  lloc	  
de	  referència	  i	  de	  trobada	  pels	  veïns	  i	  pel	  propi	  barri.	  	  
	  
Aquest	  segon	  objectiu	  l’abordo	  amb	  la	  plaça	  i	  obviament	  també	  amb	  la	  presència	  de	  
l’edifici.	  
	  
STRATFORD HOTEL: PROJECTE 
	  
La	  col·locació	  i	  alineació	  de	  l’edifici	  neix	  d’un	  estudi	  de	  les	  directrius	  principals	  de	  la	  zona,	  
dels	  eixos	  inamobibles	  que	  creen	  les	  línies	  ferroviàries	  i	  també	  amb	  la	  intenció	  de	  donar	  
final	  a	  l’eix	  virtual	  que	  generen	  les	  les	  dues	  principals	  torres	  del	  barri.	  
	  
L’edifici	  es	  composa	  de	  la	  macla	  entre	  una	  torre	  i	  un	  sòcol:	  	  

La	  torre,	  contundent,	  pètrea	  i	  esbelta	  alberga	  les	  habitacions	  i,	  en	  les	  plantes	  més	  
baixes,	  el	  programa	  de	  servei	  de	  l’hotel.	  Interseca	  amb	  el	  sòcol,	  fent-‐se	  aquesta	  caiguda	  
perceptible	  des	  de	  l’interior.	  

El	  sòcol,	  que	  a	  la	  vegada	  és	  resultat	  d’una	  macla	  de	  volums	  a	  menor	  escala,	  és	  molt	  
més	  vibrant	  i	  es	  va	  adaptant	  per	  adecuar-‐se	  al	  programa	  que	  ha	  de	  rebre	  per	  dintre,	  però	  
també	  a	  la	  resposta	  que	  ha	  de	  donar	  per	  fora.	  	  
D’aquesta	  manera,	  proposo	  una	  façana	  més	  monumental	  donant	  a	  l’estació	  o	  a	  vies	  i	  en	  
canvi	  una	  façana	  amb	  un	  moviment	  més	  controlat	  generant	  porxades	  i	  voladius	  donant	  a	  
la	  plaça	  i	  al	  barri.	  
	  
Proposo	  fer	  un	  edifici	  compacte	  que	  aposta	  per	  la	  forma	  per	  donar	  cabuda	  a	  un	  mixt	  de	  
diverses	  funcions	  on,	  incrementant	  una	  mica	  programa	  donat,	  permet	  donar	  servei	  no	  
només	  als	  clients	  residents	  de	  l’hotel,	  sinó	  també	  a	  clients	  puntuals	  i	  a	  veïns	  del	  barri,	  
agafant	  la	  condició	  d’equipament	  privat.	  
	  



_____ HOTEL AL BARRI D’STRATFORD, LONDRES___________________________________________________________________________ 

 

 

Projecte Final de Carrera: Alba Arboix Alió · E.T.S.A. Barcelona, Univ. P. Catalunya, Maig 2011 · Tribunal: Ros, Bachs, Urbano, Coromines 

3 

La	  distribució	  del	  programa,	  entre	  moltes	  altres	  coses,	  té	  molt	  en	  compte	  aquests	  diversos	  
tipus	  d’usuaris	  que	  reb	  un	  hotel	  i	  les	  circulacions	  també	  diverses	  que	  hi	  fan	  i	  que	  no	  han	  
d’interferir	  entre	  elles	  i	  són:	  clients	  que	  poden	  ser	  residents,	  si	  s’hi	  allotgen,	  o	  no	  residents,	  
que	  són	  els	  que	  sense	  allotjar-‐s’hi	  fan	  ús	  dels	  serveis	  puntuals	  com	  ara	  la	  restauració	  o	  les	  
sales	  dotacionals,	  per	  altra	  banda	  el	  personal	  de	  servei	  i	  finalment	  l’entrada	  i	  sortida	  de	  
mercaderies	  i	  residus.	  
	  

A	  la	  planta	  baixa	  vull	  que	  la	  protagonista	  sigui	  la	  plaça	  i	  els	  fluxes	  diaris	  de	  gent	  a	  
través	  d’aquesta,	  així	  que	  proposo	  una	  planta	  molt	  lliure	  i	  molt	  transparent	  amb	  una	  franja	  
de	  serveis	  que	  es	  repetirà	  a	  cada	  planta	  i	  una	  possible	  galeria	  d’art	  que	  m’agradaria	  que	  
s’extengués	  per	  les	  diverses	  plantes	  del	  sòcol	  colonitzant	  els	  espais	  de	  circulació	  per	  
acompanyar	  a	  l’usuari	  a	  les	  diferents	  estances.	  

En	  planta	  primera	  col·loco	  tot	  el	  tema	  de	  restauració,	  el	  bar	  vist	  des	  de	  les	  vies,	  el	  
restaurant	  i	  el	  pub	  amb	  vistes	  a	  la	  plaça	  i	  al	  barri.	  La	  cuina,	  a	  la	  franja	  de	  servei,	  
posicionada	  per	  donar	  servei	  al	  restaurant,	  al	  bar,	  i	  a	  la	  les	  habitacions	  de	  sobre.	  

A	  la	  planta	  segona	  proposo	  distribuir-‐hi	  sales	  dotacionals,	  dues	  polivalents	  de	  més	  
superfície,	  i	  unes	  sales	  de	  reunions	  amb	  divisòries	  mòbils	  per	  a	  fer-‐ho	  el	  més	  flexible	  
possible	  tot	  preveient	  els	  diferents	  usos	  que	  es	  puguin	  reclamar.	  

Finalment,	  a	  l’última	  planta	  del	  sòcol	  proposo	  que	  hi	  hagi	  el	  gimnàs	  i	  la	  zona	  
d’aigües,	  aquesta	  última,	  amb	  vistes	  cap	  a	  la	  Ciutat	  Olímpica.	  

	  
Tot	  aquest	  programa	  més	  públic	  queda	  lligat	  per	  un	  forat	  central	  amb	  llum	  zenital	  que,	  
gràcies	  a	  les	  ombres	  que	  es	  creen,	  ajuden	  a	  enriquir	  la	  percepció	  de	  l’espai.	  Les	  visuals	  
creuades	  que	  es	  donen	  a	  través	  d’aquest	  forat	  central	  ajuden	  a	  entendre	  des	  de	  dins	  
aquesta	  idea	  generadora	  del	  projecte	  de	  macles	  i	  buidats,	  perquè,	  en	  aquest	  sentit,	  és	  un	  
projecte	  molt	  sincer,	  on	  aposto	  per	  la	  mateixa	  lògica	  conceptual	  tan	  des	  de	  fora	  com	  des	  de	  
dintre.	  A	  més	  a	  més	  del	  caràcter	  funcional	  d’il·luminar	  el	  centre	  de	  la	  planta,	  doncs,	  
proposo	  el	  pou	  de	  llum	  per	  generar	  tensions	  entre	  els	  volums	  que	  s’hi	  aboquen,	  tensions	  
emfatitzades	  per	  les	  les	  ombres,	  ombres	  que	  van	  canviant	  d’aparença	  segons	  el	  moment	  
del	  dia.	  Això,	  sumat	  a	  que	  per	  arribar	  a	  totes	  les	  estances	  has	  de	  circular	  per	  aquests	  
corredors,	  	  jo	  sempre	  m’he	  imaginat	  que	  projectava	  un	  edifici	  viu,	  que	  era	  un	  edifici	  que	  
tenia	  moviment.	  
	  
Si	  tot	  aquest	  sòcol	  es	  carateritza	  per	  una	  gran	  complexitat,	  la	  presència	  de	  la	  torre	  hi	  fa	  de	  
contrapunt,	  trobant	  l’èxit	  en	  el	  camí	  oposat,	  en	  la	  més	  contundent	  simplicitat	  com	  a	  
resposta	  a	  la	  repetició	  del	  programa	  que	  reb.	  Travessa	  el	  lluernari	  i	  continua	  enlairant-‐se	  
14	  plantes	  més,	  albergant	  136	  habitacions,	  120	  d’estàndards,	  i	  16	  suites	  de	  dos	  tipus.	  A	  
cada	  planta,	  a	  més	  a	  més,	  hi	  ha	  habitacions	  adaptades	  per	  a	  gent	  minusvàlida.	  

	  
I	  és	  que	  tot	  el	  projecte	  té	  molt	  en	  compte	  el	  Codi	  d’Accessibilitat	  de	  Catalunya,	  des	  del	  
dimensionat	  del	  pàrquing,	  els	  vestuaris,	  les	  sales	  d’actes,	  les	  circulacions...	  així	  com	  també	  
procura	  el	  compliment	  del	  Codi	  Tècnic.	  Matissar,	  que	  tot	  i	  ser	  un	  projecte	  emplaçat	  a	  
Londres,	  es	  va	  acordar	  fer	  el	  cumpliment	  de	  la	  normativa	  catalana	  i	  espanyola	  per	  anar-‐
nos	  familiaritzant	  amb	  la	  legislació	  pròpia.	  
	  
STRATFORD HOTEL: CONSTRUCCIÓ 
	  
Pel	  que	  fa	  la	  construcció	  de	  l’edifici,	  al	  tractar-‐se	  d’un	  projecte	  tan	  gros	  he	  intentat	  marcar	  
unes	  línies	  generals,	  unes	  estratègies	  de	  treball	  globals	  per	  tot	  l’edifici.	  
	  
A	  grans	  trets,	  proposo	  quatre	  materials	  que	  afectaran	  a	  la	  percepció	  de	  l’edifici:	  vidre,	  
formigó,	  fusta	  i	  granit.	  	  
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Aquest	  últim,	  el	  granit,	  com	  a	  paviment	  de	  la	  plaça	  que	  entra	  dins	  l’edifici	  
colonitzant	  aquelles	  parts	  més	  públiques	  i	  transitables.	  

La	  combinació	  del	  vidre	  i	  del	  formigó	  per	  la	  façana,	  segons	  convigui	  opacitat	  o	  
transparència.	  

La	  fusta	  per	  a	  donar	  calidesa,	  contrarrestant	  amb	  la	  fredor	  del	  vidre	  i	  del	  formigó,	  i	  
com	  a	  aliada	  de	  les	  fonoabsorcions,	  generalment	  com	  a	  material	  del	  fals	  sostre	  però	  també	  
al	  paviment	  en	  el	  cas	  de	  la	  zona	  de	  dormir	  de	  les	  habitacions,	  o	  al	  mobiliari	  urbà.	  
	  
La	  composició	  de	  la	  pell	  del	  sòcol	  neix	  d’un	  estudi	  exhaustiu	  de	  les	  necessitats	  lumíniques	  i	  
visuals	  del	  programa	  que	  s’hi	  alberga.	  Al	  principi	  proposava	  una	  pell	  uniformament	  
transparent	  però	  apostant	  per	  la	  sostenibilitat,	  i	  suposo	  que	  pel	  sentit	  comú,	  vaig	  
evolucionar	  la	  idea	  procurant	  minimitzar	  innecessàries	  pèrdues	  energètiques.	  	  
Un	  cop	  detectat	  on	  cal	  opac	  i	  on	  cal	  vidriat	  aposto	  per	  una	  modulació	  exactament	  igual	  a	  
tot	  arreu	  per	  a	  industrialitzar	  les	  peces	  de	  façana	  i	  fer-‐ho	  tot	  plegat	  més	  econòmic.	  
	  
La	  façana	  és	  doncs,	  en	  definitiva,	  un	  joc	  entre	  llums	  i	  ombres,	  entre	  opacs	  i	  vidriats.	  
	  
Les	  parts	  opaques	  les	  resolc	  amb	  un	  sistema	  de	  façana	  ventilada	  de	  plaques	  prefabricades	  
de	  formigó	  (algunes	  peces	  texturitzades	  i	  altres	  no).	  Les	  vidriades,	  amb	  un	  sistema	  de	  mur	  
cortina	  de	  silicona	  estructural	  (o	  de	  tapeta	  vista	  per	  la	  planta	  baixa)	  amb	  vidres	  de	  baixa	  
emissió	  (alguns	  mòduls	  serigrafiats	  i	  altres	  no).	  
El	  motiu	  gravat	  en	  el	  texturitzat	  en	  les	  peces	  opaques	  és	  el	  mateix	  que	  el	  serigrafiat	  de	  les	  
vidriades	  tal	  com	  passa	  amb	  la	  Bibioteca	  del	  Campus	  Universitari	  d’Utrecht,	  de	  Wiel	  Arets,	  
projecte	  que,	  sens	  dubte,	  m’ha	  servit	  de	  referència	  per	  com	  fa	  entrar	  la	  llum	  a	  l’interior	  de	  
l’edifici.	  
	  
La	  coberta	  d’aquest	  sòcol	  es	  converteix	  en	  una	  cinquena	  façana	  per	  la	  seva	  condició	  de	  ser	  
vista	  des	  de	  les	  habitacions	  i	  des	  d’una	  de	  les	  altes	  torres	  del	  barri.	  Per	  això,	  i	  aprofitant	  la	  
bona	  orientació,	  la	  proposo	  ajardinada	  i	  l’acabo	  de	  composar	  amb	  la	  presència	  del	  
lluernari	  i	  amb	  la	  intersecció	  de	  la	  torre.	  En	  aquesta	  última,	  de	  fet,	  és	  on	  he	  pogut	  prestar	  
atenció	  a	  l’escala	  més	  petita	  resolent	  l’habitació	  tipus	  buscant	  aconseguir	  una	  sensació	  de	  
màxima	  calidesa	  i	  comfort.	  	  
La	  disposició	  general	  és	  força	  convencional,	  de	  passadís	  central	  i	  habitacions	  a	  banda	  i	  
banda.	  
La	  distribució,	  amb	  el	  nucli	  humit	  donant	  a	  passadís,	  separat	  de	  la	  zona	  de	  dormir	  amb	  un	  
ampit	  que	  fa	  de	  suport	  del	  lavabo	  alhora	  que	  de	  capçal	  del	  llit,	  on,	  com	  que	  proposo	  que	  
tingui	  la	  part	  superior	  vidriada,	  es	  pot	  gaudir	  de	  vistes	  i	  de	  llum	  natural	  des	  de	  qualsevol	  
punt	  de	  l’habitació.	  
	  
Les	  habitacions	  que	  donen	  a	  vies	  em	  suposaven	  un	  gran	  repte	  ja	  que	  tenen	  dues	  situacions	  
antagòniques	  al	  mateix	  pla	  de	  façana.	  Per	  una	  banda,	  la	  pressió	  terrible	  de	  les	  vies	  fèrries,	  
per	  l’altra,	  el	  fet	  de	  tenir	  la	  Ciutat	  Olímpica	  als	  seus	  peus.	  Això	  també	  passa,	  tot	  i	  que	  en	  
menor	  mesura,	  a	  la	  façana	  oposada,	  doncs	  tenen	  unes	  vies	  tangencials	  alhora	  que	  miren	  
cap	  al	  barri	  d’Stratford	  i	  cap	  a	  la	  bona	  orientació.	  
Per	  això	  proposo	  una	  doble	  façana,	  que	  minimitza	  el	  soroll,	  i	  permet	  dissenyar-‐ne	  cada	  
una	  segons	  per	  on	  és	  vista.	  L’interior	  pensada	  per	  ser	  vista	  de	  l’habitació,	  l’exterior,	  
composada	  per	  lligar	  amb	  el	  sòcol.	  	  
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STRATFORD HOTEL: ESTRUCTURES 
	  
L’estructura	  de	  l’edifici	  és	  una	  retícula	  de	  pilars	  de	  formigó	  armat,	  o	  pantalles	  estructurals	  
en	  la	  torre,	  cobert	  aquest	  entremat	  	  amb	  lloses	  massisses	  bidireccionalment	  postessades	  
de	  35cm.	  per	  a	  salvar	  llums	  d’entre	  8	  i	  12	  metres.	  	  
És	  una	  estructura	  aparenment	  senzilla	  però	  degut	  als	  forats	  introduïts	  (més	  que	  a	  les	  
llums	  o	  a	  les	  càrregues)	  cal	  un	  estudi	  minuciós	  en	  alguns	  punts.	  	  
Dit	  això,	  respon	  molt	  bé	  donant	  deformacions	  de	  l’ordre	  de	  5-‐6mm.	  tal	  com	  he	  pogut	  
corroborar	  amb	  el	  programa	  de	  càlcul	  d’estructures	  CYPE.	  
	  
Tot	  plegat,	  recolzat	  sobre	  una	  fonamentació	  a	  base	  de	  pilotis,	  degut	  a	  les	  altes	  càrregues	  
que	  arriben	  a	  la	  base	  i	  a	  la	  poca	  resistència	  del	  terreny.	  Terreny	  que	  té	  un	  nivell	  freàtic	  
molt	  aprop	  de	  la	  superfície	  ja	  que	  fins	  fa	  poc	  hi	  passava	  una	  petita	  riera,	  ara	  desviada	  amb	  
la	  construcció	  del	  Parc	  Olímpic,	  però,	  ens	  han	  recomanat	  anar	  cap	  a	  una	  fonamentació	  
d’aquest	  tipus	  i	  no	  construir	  més	  d’una	  planta	  soterrada,	  motiu	  pel	  qual	  només	  hi	  ha	  una	  
planta	  d’aparcament.	  	  
	  
STRATFORD HOTEL: INSTAL·LACIONS 
	  
Pel	  que	  fa	  la	  presència	  d’instal·lacions,	  que	  és	  molta	  en	  un	  edifici	  d’aquesta	  magnitud,	  a	  
trets	  generals	  dir	  que	  segueixen	  la	  mateixa	  lògica	  de	  distribució	  que	  el	  propi	  hotel.	  
Circulen	  en	  horitzontal	  pels	  falsos	  sostres	  de	  les	  zones	  de	  servei	  i	  en	  vertical	  per	  tres	  
conductes	  estratègicament	  distribuits	  al	  sòcol.	  Després,	  s’hi	  sumen	  sis	  patis	  
d’instal·lacions	  de	  les	  plantes	  d’habitacions,	  tots	  arribant	  a	  coberta	  evitant	  en	  cap	  cas	  
foradar	  les	  pantalles	  estructurals.	  
	  
La	  climatització	  de	  l’edifici	  és	  la	  que	  més	  importància	  en	  quan	  a	  volum	  de	  maquinària	  té	  i	  
l’organitzo	  col·locant	  els	  elements	  de	  producció	  en	  coberta	  integrats	  dins	  la	  torre	  (calderes	  
i	  planta	  refredadora)	  i	  els	  elements	  d’intercanvi,	  o	  bé	  directament	  a	  l’estança	  a	  climatitzar	  
en	  el	  cas	  dels	  fan-coils	  de	  les	  habitacions,	  o	  bé	  en	  una	  planta	  intermitja	  d’instal·lacions,	  en	  
el	  cas	  dels	  climatitzadors	  del	  sòcol.	  Des	  d’aquí,	  i	  baixant	  pels	  nuclis	  citats,	  arriben	  sense	  
creuar-‐se	  a	  tot	  l’edifici.	  
	  
CONCLUSIONS 
	  
Com	  a	  reflexió	  final,	  m’agraderia	  afegir	  que	  és	  la	  primera	  vegada	  que	  m’he	  hagut	  
d’afrontar	  a	  un	  projecte	  que	  donava	  per	  acabat,	  quan	  el	  vaig	  entregar	  el	  curs	  passat	  a	  
cinquè	  i	  ha	  sigut	  realment	  fantàstic	  rependre’l	  i	  anar-‐li	  donant	  passades	  per	  a	  millorar	  el	  
resultat	  sense	  abandonar	  les	  meves	  idees	  inicials	  de	  millorar	  les	  circulacions	  a	  través	  
d’una	  estació	  que	  ara	  no	  funcionaven	  i	  crear	  un	  punt	  de	  referència	  a	  Stratford	  Oest	  tot	  
fent-‐lo	  participar	  de	  les	  millores	  que	  s’estan	  donant	  a	  la	  zona	  en	  motiu	  dels	  Jocs.	  
	  
	  
	  
	  
..........	  Alba	  Arboix	  Alió_	  etsaB,	  maig	  del	  2011	  
	  
	  
	  


