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/ configuració i materialitat05

DOBLE PELL ENVOLUPANT

 - Protecció solar i visual

 - Dos edificis, dues pells

 - Malla unificadora, u-glass lleuger

ESTRUCTURA HORITZONTAL

 - Encavallades de fusta preexistents

 - Costelles de formigó armat que cobreixen grans llums

 - Subestructura de bigues de fusta i bigues metàl·liques

ESTRUCTURA PORTANT DE MURS I FORJATS DE  FORMIGÓ ARMAT

 - Murs portants de formigó armat

 - Forjats de llosa massissa de formigó armat, sempre separats estructuralment de la preexsitència 

ESQUEMA DEL PROJECTE PER CAPES

MATERIALITAT DEL PROJECTE

U-GLASS BLANC

Els dos cubs que contenen el programa docent estan 
formats per murs de formigó estructurals a les cares 
interiors i façana ventilada d’u-glass blanc a les cares 
exteriors dels cubs. Aquest acabat final permet, igual 
que la malla metàl·lica estirada, perdre l’escala de les 
obertures aportant un únic volum aparent des de 
l’exterior.
No obstant, el cas de l’u-glass permet més matisos: 
a més de permetre l’entrada de llum a l’interior 
sense ser vist, permet una il·luminació interior molt 
indirecta i atenuada gràcies a l’efecte difusor del 
vidre translúcid, i s’obté una llum molt adequada per 
a la dansa, ja que s’eviten els enlluernaments i les 
ombres dures que poden desconcentrar els ballarins.

FORMIGÓ BLANC ENCOFRAT IN SITU

Els murs estructurals de formigó blanc de les “caixes” 
que acullen la part docent queden vistos, deixant 
evident l’estructura de murs que resol aquesta part 
del programa, no només funcional i espaialment, 
sinó també acústicament gràcies a la gran inèrcia del 
formigó. 

APLACATS DE FUSTA

Els aplacats de fusta -acabat càlid i agradable al 
contacte directe amb la pell, molt sovint exposada 
als espais relacionats amb la dansa- apareixen a les 
zones de descans i trobada dels alumnes de l’escola, 
aportant un caràcter més domèstic i acollidor a 
aquests espais.

FUSTERIES D’ACER DE COLOR NEGRE

Les fusteries dels murs cortina són d’acer de color 
negre. El negre de les fusteries contrasta amb la 
calidesa dels espais més íntims de trobada i descans 
dels alumnes. A més, l’acer, amb una secció mínima, 
permet utilitzar la mateixa perfileria tant per portes 
com per finestres, obtenint així una imatge uniforme 
de les façanes. 

OBRA VISTA DE LA NAU PREEXISTENT

Les façanes de la nau preexistent queden vistes 
per les seves cares exteriors, mentre que per 
l’interior -donant a la sala d’actes- es revesteixen 
amb panells fonoabsorbents de color blanc. 
Les cares d’obra vista es restauren per quedar 
vistes i ser el testimoni de l’alcoholera que la nau 
antigament va ser. 

MALLA METÀL·LICA ESTIRADA DEPLOYÉ

Pell d’acabat de malla metàl·lica tant per coberta com 
per façana, per tal de satisfer diferents necessitats: la 
malla fa de filtre solar tant per la façana sud com pel 
lluernari situat en coberta, alhora que crea un volum 
contundent però lleuger, gràcies a l’espai d’ombra 
creat entre la pell metàl·lica i l’acabat impermeable 
de coberta. Aquesta doble pell permet perdre 
l’escala de les diferents obertures lligades als espais 
interiors aportant un únic volum texturitzat de pell 
contínua però permeable, que permet una lectura 
d’un sol volum, però amb la franja de separació del 
lluernari. A més, la malla proporciona protecció de 
l’interior de les vistes des de l’exterior, augmentant la 
intimitat dels espais interiors. 


