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PROGRAMA

Es tracta del programa per a un Hotel, no especialment gran, de 80 habitacions, però amb equipacions a compartir a peu pla

(restauració, sales d'exposicions, sales polivalents, gimàs...etc).

Aparentment pot semblar un programa senzill, però el projecte obligava a reflexionar sobre el tipus d'Hotel que s'havia de

projectar ja que es troba en un entorn urbà canviant.

La planta baixa està en contacte directe amb un barri obrer en transformació, amb una planta a cota +5.00m d'alçària amb

contacte amb l'andana i les vies de l'Estació, amb la corresponent exigència de combatre acústicament la situació. A més s'havia

de considerar que les plantes altes s'alçarien per damunt de les vies i tindrien unes privilegiades vistes de la nova Vil·la Olímpica.

S'havia de posar una especial atenció en aquesta doble preocupació d'escala: el contacte amb les sorolloses andanes i les

possibles vistes de les habitacions de l'Hotel amb la possibilitat de construir un nou espai urbà de Carpenter Estate.

PROGRAMA PLANTES SOTERRADES

PLANTA -1. GIMNÀS, SPA.

Vestuaris servei hotel                                            37 m²

Vestuaris clients                                                  238 m²

Sales massatges (8 x 15,5 m²)                            124 m²

Sales massatge (4 x 16 m²)                                   64 m²

Sales jakuzzi      (5 x 15 m²)                                  75 m²

Zona de gimnàs                                                   260 m²

Sala gimnàs                                                        120 m²

Àrea de descans                                                    83 m²

Magatzems gimnàs                                               40 m²

Espai instal·lacions                                                90 m²

Residus                                                                 50 m²

PLANTA -2. PÀRQUING, PISCINES.

Espai piscines                                                     900 m²

Piscina 1                                                             260 m²

Piscina 2                                                               75 m²

Magatzems piscines                                              40 m²

Logística                                                             120 m²

Espai per a E.T.                                                     30 m²

Pàrquing (35 places cotxe)                               1.000 m²

Pati 1                                                                  120 m²

Pati 2                                                                  400 m²

PLANTA BAIXA. HALL - RECEPCIÓ HOTEL

Accés - hall hotel                                                150 m²

Zona d'estar                                                        150 m²

Recepció                                                              40 m²

Consigna                                                              10 m²

Despatx direcció hotel                                           20 m²

Despatx administració                                           17 m²

Despatx galeria d'art                                              17 m²

Plaça - espai públic                                         2.800 m²

PLANTA +1. GALERIA D'ART

Zona d'exposició                                                 242 m²

Zona d'estar                                                          90 m²

Serveis                                                                 36 m²

PLANTA +2. SALES DOTACIONALS, SALA POLIVALENT

Sala polivalent                                                    240 m²

Magatzem sala polivalent                                      15 m²

Sales de reunions (45 m² x 7)                             315 m²

Sala de conferències                                             37 m²

Serveis                                                                  36 m²

PLANTA TÈCNICA, INSTAL·LACIONS

Espai per a climatitzadors                                    160 m²

PROGRAMA SÒCOL

PLANTA +3. RESTAURANT, CUINA

Restaurant                                                           350 m²

Bar                                                                      110 m²

Terrassa exterior                                                  370 m²

Serveis                                                                  36 m²

Cuina                                                                  200 m²

Congelació                                                            17 m²

Refrigeració                                                           17 m²

Postres                                                                  17 m²

Rentat                                                                    17 m²

Magatzem - rebost                                                 17 m²

Preparat, producció, condimentació                     115 m²

PLANTA HABITACIONS TIPUS

Habitació tipus                                                      25 m²

10 habitacions / planta x 8 plantes

80 Habitacions tipus                                          2000 m²

PLANTA HABITACIONS ÀTIC

Habitació                                                   40,60 m²

4 habitacions / planta                                       162,4 m²

Habitacions dobles                                           52,50 m²

2 habitacions /planta                                      105,00 m²

Office planta                                                        4,2 m ²

PROGRAMA TORRE

PLANTA INSTAL·LACIONS

Sala de màquines                                           158,00 m²

PLANTA -3. INSTAL·LACIONS.

Instal·lacions i espai vasos piscines                 1.000 m²

Vas piscina 1                                                        69 m²

Vas piscina 2                                                      280 m²

DISTRIBUCIÓ - ZONES ESPAIS

Zona d'aigües - piscines, gimnàs, SPA

Serveis per planta, vestuaris clients i servei, cuina

Espai públic de circulació - accés, restaurant

Sales de reunions i despatxos

Espai habitacions hotel: tipus, suits i dobles

Aparcament

Zona instal·lacions, magatzems

Nuclis de comunicació, transport vertical

La distribució del programa respon a una lògica i una coherència amb la forma global de l'edifici.

Es diferencien tres parts: la zona de la torre, el sòcol i les plantes soterrades.

LA TORRE

En la torre de l'edifici s'hi han ubicat les habitacions de l'hotel. S'han aprofitat les bones vistes que s'aconseguien tenir de la Vil·la

Olímpica. S'ha tingut en compte l'aïllament acústic que exigien les habitacions de l'hotel respecte a la proximitat de les

sorolloses vies de tren.

EL SÒCOL

En el sòcol s'hi troba la part del programa que va més lligat amb la part de les habitacions. Es tracta de l'accés des de la plaça

amb el corresponent així com la recepció i la consigna, i els despatxos d'administració. La planta a nivell +5.00m s'hi ha

ubicat la galeria d'art, un espai de caràcter públic que funciona amb la connexió directa amb l'Estació per aquesta cota.

PLANTES SOTERRADES

S'hi han ubicat les piscines, el gimnàs, l'SPA i el pàrquing. Amb les perforacions (patis) que s'han fet en el solar s'aconsegueix

una il·luminació natural en aquests espais.


