
8
e q u i p a m e n t s  p ú b l i c s

a l’Eixample 
de BARCELONA [PFC Juny 2011] [Mar Ballesteros Sans] [Tribunal nº8]

INTRODUCCIÓ ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓ ESTRUCTURA INSTAL·LACIONS IMATGES

Els espais de transició

Els espais de transició entre l'exterior i l'interior 
es plantegen com a límits amb gruix. Són espais 
d'amortiguació que poden arribar a considerar-
se quasi bé "habitacions". Al cantó nord, l'espai 
amortigua entre el carrer i l'entrada a l'habitatge, 
en especial,  acústicament. A la part sud, l'espai 
es planteja com un amortiguador climàtic, que 
recupera la idea de galeria de l'Eixample, funcio-
nant com a hivernacle a l'hivern i com a terrassa 
a l'estiu

Circulacions i eixos

L’habitatge s’organitza al voltant d’uns eixos que 
sorgeixen dels espais buits que deixen les peces 
fixes, com ara son el bany, la cuina o el safareig, 
permetent així una comunicació visual directe de 
punta a punta de l’habitatge. Les portes correderes 
a cada cantó d’aquest nucli central es poden tan-
car segons convingui en cada moment

Aprofitament tèrmic i ventil·lació

La galeria actúa com a acumulador de calor, des-
prenent aquesta energia cap a la resta de l’habitatge. 
L’habitatge va de punta a punta del bloc i per tant 
permet la ventil·lació creuada, afavorida també per 
la disposició dels elements i les obertures. 

Regulacions

Estar+menjador+cuina = 20,54 m2

Dormitori = 12,04  m2

Bany = 4,33  m2

Safareig = 2,98  m2

Espais d’emmagatzematge = 3,02  m2

Ample mínim dels passos = 90 cm

Alçada lliure estar i dormitori= 2,50 m
Alçada lliure bany i cuina = 2,35 m

Àrees humides

S’agrupen les àrees humides al centre de 
l’habitatge, de manera tenim una franja 
contínua de serveis en tot el bloc. També, 
ens separen els dos espais principals de 
l’habitatge, i els intersticis es converteixen 
també en espais de circulació.

Espais principals

Considerem l’estar i el dormitori els espais 
més exigents, i per tant, els situem a les 
dues façanes; l’estar al sud i el dormitori 
a nord. L’estar gaudeix d’un espai diàfan i 
ben il·luminat, amb accés a la galeria pel 
cantó del mercat, mentre que el dormito-
ri, d’àmbit més privatiu, se sitúa a nord i 
amb una petita finestra que ens garan-
teix l’entrada d’il·luminació indirecta i la 
ventil·lació.
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