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panells de fusta de freixe que es 

fixa al ballon frame per mitja d- 

autoroscants.

panells de fibres de fusta Gutex 

de 6’5 cm de gruix. conductivitat 

tèrmica de 0’039 W/mK

panells de cel·lulosa per a forjats 

de 8 cm de gruix. conductivitat 

tèrmica de 0’039 W/mK

pilars, muntants i travessers de 

fusta d’ avet que conformen una 

estructura de ballon frame.

biga composta d’ avet amb àni-

ma d’ OSB de 20 cm de cantell.

porta plegable Solarlux SL60e. 

Transmitància tèrmica d 1’1 W/

m2K

finestra oscil·lant tipus Gravent 

de tres fulles.

GRADIENTS
Diferents graus de privacitat, diferents volums espaials, dif-

erents nivells de confort; la vivenda del projecte és tracta d’ 

un objecte heterogeni que dona resposta als requeriemnts 

de diferentes maneres.

Trobem diferents graus de privacitat. La màxima l’ otorguen 

els mòduls que peremten tancar-se i aïllarse per complert 

de la resta de la casa. Les cortines prmeten a la vegada 

mantenir-se en contacte amb els altres mòduls però ail-

lar-se visualment. Per últim, l’ espai intermedi és l’ espai 

públic per exel·lència de la casa.

En quant al confort també trobem un gradient de temper-

atures i condicions lumíniques. La màxima eficiència en-

ergètica s’ aconsegueix dins els mòduls aïllats tèrmicament  

on la calor o fredor es conserva perfectament. Són espais   

de descans, repós o activitats de poc moviment. L’ espai 

intermedi, també climatitzat, està pensat per aprofitar al 

màxim els sistemes passius de climatització tot aprofitant 

l’ efecte hivernacle a les vivendes del sud i la ventil·lació 

creuada a totes elles. 
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MATERIALITAT
La materialitat de les vivendes es caracteritza per respon-

dre a dos cicles de vida oposats. Els mòduls el formen ma-

terials orgànics, biodegradables i per tant sostenibles com 

la fusta i la cel·lulosa. L’ espai intermig, el buit, respon en 

canvi a un cicle mineral i industrial, conformat amb portes 

i finestres de vidre i metall.
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