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Ubicació del programa en relació als diferents usos

Secció Provençals - Fluvià Secció Pere IV - Cristòbal de Moura

El principal concepte de la proposta 
es basa en relacionar tots els dife-
rents programes i activitats mixtos 
entre ells, per tal de provocar un 
intercanvi de persones, coneixement i 
experiències.

Es proposa que totes les activitats, 
en major o menor mesura puguin gaudir 
d’un espai lliure. Aquest espai 
lliure, no només es troba en planta 
baixa, a cota del carrer, si no a 
diferents alçades. 
Aquests espais adquireixen diferents 
graus de privacitat segons la condi-
ció d’accés o geometria i composició 
de l’espai. Així, es produeix un 
espai a cota 8,5m d’alçada, de caire 
públic, al qual hi aboquen els acces-
sos a la residència d’estudiants, 
accessos a diferents nivells dels 
departaments de l’escola d’arts escè-
niques, a espais exteriors de 
l’equipament del centre esportiu, o 
bé, a espais exteriors on els estu-
diants poden gaudir-hi o practicar 
els seus coneixements. La “perllonga-
ció de l’espai públic” crea un reco-
rregut que en trams té una amplada de 
5 metres, com en altres trams 
s’amplia fins a 20 o 30 metres 
d’ample.

A altres alçades, s’aprofita de 
l’espai exterior a les cobertes dels 
edificis. D’aquesta manera, els estu-
diants de la residència poden gaudir 
d’un espai exterior d’accés limitat a 
la coberta d’un dels departaments de 
l’escola. 
També es produeix aquest efecte a les 
plataformes a sobre de l’antiga 
fàbrica, accés més privat per als 
alumnes tot i que en constant relació 
amb la resta d’experiències de 
l’espai que composen l’illa.

Com a estratègia de distribució pro-
gramàtica, s’ha tingut en compte 
l’estratègia d’energia en relació a 
la circulació i connexions neces-
sàries entre els diferents programes.
Així, s’utilitza com a “coixí tèrmic” 
tots els passadissos necessaris per a 
connectar banda i banda dels edifi-
cis. Quan es troba a sud, permet 
protegir-se dels primers rajos de sol 
que no entrin directament a les 
aules, i quan està a nord, a part de 
tenir una doble pell per a protegir-
se del fred d’hivern, permet una 
relació visual directa cap a 
l’interior d’illa.

Estratègia d’Energia - Estratègia Programàtica

Per a poder ubicar-hi els diferents programes, s’ha tingut en compte la relació d’alçades entre els dife-
rents edificis del context i les edificacions proposades.

La torre que composa l’illa, la residència d’estudiants, és l’edifici més alt respecte les altres volumetries (35 
metres). La seva ubicació en cantonada, fa que tanqui una plaça entre l’Església del Sagrat Cor i la Escocesa. A més a 
més, dialoga amb les altres torres de 50 metres d’alçada proposades en el PERI i gràcies a la seva ubicació no dóna 
ombra a l’illa, si no al carrer.

Es proposa com un element d’aspecte lleuger i transparent, de manera que prenguin més importància els elements que estan 
a cota de carrer.
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