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L’estratègia constructiva d’aquesta intervenció 
parteix de la facilitat a emplaçar aquests habi-
tacles al centre degut a que són zones que es 
troben buides o en mal estat. 
Per tant, la solució final s’aproxima al que 
podria ser un anell format pels volums ja exis-
tents amb un nucli de nova creació.

L’estratègia consisteix en un intercanvi tèr-
mic entre el espai central i les estances que 
l’envolten. 

L’espai central, dotat d’un guany energètic alt 
degut a l’efecte hivernacle, cedeix calor so-
brant a l’anella d’estances que l’envolten. De 
la mateixa manera, la calor generada artificial-
ment en les estances laterals, pot ser ce-
dida al espai central en hores de no radiació 
tèrmica. El intercanvi variarà en funció de les 
propietats de cada espai (regim d’ús, qualitat 
dels tancament i condicionament tèrmic del 
que disposen).

La gestió del centre de manera eficient i re-
spectuosa amb el medi ambient, representa 
un dels factors claus del projecte.

Per el disseny del condicionament tèrmic del 
centre, de l’aigua pels cultius hidropònics 
o normals, o de la gestió de la matèria so-
brant, s’han aplicat i estudiat les maneres 
més eficients possibles de realitzar-ho per 
tal d’aconseguir que el Centre sigui eficient 
energèticament, econòmicament i a la vegada 
de manera respectuosa amb el medi ambient.

CAPTACIOUMBRACLECAPTACIO

HIVERNACLE I AREA INVESTIGACIO
 - Condicions tèrmiques variables: 16 ºC - 28ºC.
 - Usuaris: Professorat i estudiants.
  

ESPAIS INTERIORS HABITABLES
 - Condicions tèrmiques: 18 ºC - 22ºC.
 - Règim d’ús variables segons espai
 - Usuaris: Professorat i estudiants.
  

                      ELEMENTS DE NOVA CONSTRUCCIO
 - Millora de la connectivitat interna-externa via:
 - creació de forjats intermedis, ascensors i nova topogra�a

                      ELEMENTS MODIFICATS
 - Modi�cació topogra�ca en feixes 
 
  

  

ESPAIS NO HABITABLES
 - Condicions tèrmiques variables (exterior + semi-exterior)
 - Règim d’ús variables segons espai
 - Usuaris: Professorat i estudiants.
  

ESPAI CENTRAL
 - Condicions tèrmiques exteriors.
 - Estiu funciona com a umbracle.
 
  

ESPAI COMU RESIDENCIA
 - Condicions tèrmiques no regulades.
 - Usuaris: Professorat i estudiants.
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