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seccions habitatges tipus 

relació habitatge / espai intemedi interior-exteriorestratègies distributives de l’habitatge 
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la sala d’estar és nucli al voltant 
del qual gira l’habitatge. amb el 
seu doble espai, ens permet servir 
alhora els espais situats a planta 
baixa i als de l’altell. la fusteria en 
acordió, ens facilita la prolongació 
de la sala d’estar cap a l’exterior.

el moble fixa (en 
forma de banc) 
situat al costat 
de la finestra 
serveix alhora al 
menjador interi-
or i al menjador 
exterior. la porta 
corredera que se-
para el menjador 
de la sala d’estar, 
facilita la fusió 
d’ambdós espais.

el bany esta divi-
dit en dos espais 
que permeten 
l’ús de diferents 
aparells  de for-
ma simultània. a 
més, consta de 
dos accessos. el 
primer des de la 
sala d’estar de 
l’habitatge, i el se-
gon des del local 
de treball. aquest 
doble accés en 
facilita l´ús des 
del local sense 
haver de passar 
per l’habitatge, 
alhora que evi-
ta doblar espais.

proporciona al 
local espai d’em-
magatzematge  
extra i un espai 
més privat de 
treball que dona 
al doble espai 
del mateix local. 
a més, també es 
serveix del doble 
espai de la sala 
d’estar de l’ha-
bitatge i de  l’es-
pai comunitari 
que dona accés 
als habitatges. la 
ventilació creua-
da s’aconsegueix 
através d’aquests 
espais cap al pati.

conjunt d’espais 
independitzables 
aquests espais 
tenen funcions 
atribuïbles al que 
coneixem com a 
dormitori, amb la 
diferència que es 
poden segregar 
i que uns fan de 
filtre als altres. 
el vestidor  té 
una funció d’em-
magatzematge 
alhora que de fil-
tre entre l’escala 
i l’alcova. l’espai 
multifunció  és un 
filtre entre l’espai 
exterior i l’alcova.

l’accés està equi-
pat amb una sèrie 
d’espais d’emma-
gatzematge. ens 
dona també pas 
al local de treball 
des de l’habitatge. 
el safareig està si-
tuat al costat del 
pati de ventilació.

l’accés indepen-
dent fa possible el 
funcionament del 
local sense haver 
d’interferir en la 
vida de l’habitatge.
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