
EL GÈNERE DE LES PETITES COSES: INICIATIVA D’IGUALTAT 

DE GÈNERE PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA DONA A ÍNDIA 

 

WRZ A SHAHEEN BAGH: MERCAT I HABITATGE TEMPORAL 

 
La dona índia ha estat relegada a un segon pla sense donar-li importància al rol que desenvolupa a la 
societat. Segons la Constitució Índia, les dones tenen els mateixos drets que els homes. Però a la realitat, 
la dona índia pateix grans restriccions i limitacions en quan a l’accés als recursos vitals, a la propietat, a la 
participació pública i a la seva pròpia llibertat individual. 
 
És necessari que la dona s’apoderi econòmicament i  psicològicament de manera a poder desenvolupar 
els diferents aspectes de la seva vida en igualtat d’oportunitats. Entenent que l’apoderament és un 
procés en el que la dona aconsegueix el control de la seva pròpia vida a través de reforçar la seva 
autoestima, passant de la dependència a la independència, de la marginalització a la participació i de la 
inseguretat a la toma de decisions. 
Aquesta situació es tradueix en un ús desigual del espai. En general, la dona passa la major part del dia als 
espais més privats, observa l’exterior des de el llindar. En canvi, l’home domina l’espai públic, estant i 
gaudint d’ell. 
Desenvolupem el concepte Women Resource Zone (WRZ) ideat por l’arquitecta Zaida Muxí i la 
treballadora social Shivani Gautam. Consisteix en un seguit de serveis i d’equipaments connectats a 
través d’una xarxa urbana de vies segures que permeten a la dona desenvolupar els seus rols com a ésser 
humà, com a cuidadora de la família i com a membre de la comunitat en condicions segures. La xarxa 
facilita els moviments dinàmics de les dones al mateix temps que inclou nous espais de parades amb 
noves activitats i espais de socialització. La suma de tots aquests elements genera més presència a l’espai 
públic de la dona i la seva normalització. I per tant, el seu apoderament. 
Proposem equipaments que ofereixen serveis complementaris i resolen part de les problemàtiques dels 
grups socialment més vulnerables de l’Índia. Aquests donen servei a diferents escales, de carrer, de barri 
i/o d’àrea en funció de la seva localització i de les necessitats del seu entorn. 

 

Okhla, Delhi 
“Quan els motoristes creuen l’avinguda principal i entren a Okhla es treuen el casc.” 

 
En el context urbà del barri d’Okhla, es porta temps treballant i reclamant la necessitat d’apoderar les 
dones degut la situació social i cultural en que es troben. Ja que tenen una falta d’oportunitats, 
restriccions i falta d’educació en formar part de les comunitats minoritàries musulmanes. A la Índia, els 
musulmans són comunitats minoritàries discriminades. Tenen problemes per establir-se en barris no-
musulmans i accedir als recursos. Per tant s’acaben generant barris ghettos on la majoria dels 
assentaments no són autoritzats. Un cop satisfetes les necessites primeres d’habitatge no hi ha inversió 
comunitària en equipaments i serveis i aquests acaben sent privats. Aquests no estructuren els barris ja 
que no hi ha una planificació clara de les necessitats reals dels usuaris en relació a les distàncies 
recorregudes ni a l’ús.  
Proposem una xarxa de vies segures que vinculi punts estratègics del dia a dia de les dones del sud de 
Okhla. Posant en relació equipaments existents amb equipaments i espais públics proposats. Per tant en 
aquesta xarxa donem prioritat a les vies més utilitzades per les dones i a les que donen accés a 
equipaments i serveis. Aquestes intervencions es caracteritzen per una pavimentació i una vegetació 
comú al llarg de tota la xarxa de manera a que aquesta es pugui reconèixer. 
 
Es tracta de una xarxa: 

- per apoderar a la dona 
 - per resoldre la manca d’equipaments de manera a beneficiar a tota la comunitat 

- per augmentar la interacció entre barris aïllats 



SHAHEEN BAGH, al sud del Sud de Delhi 
A continuació es desenvoluparà el Women Resource Zone al barri de Shaheen Bagh amb un programa 
específic basat en gestió i millora del mercat existent de verdures i en la proposta d’una comunitat 
d’habitatges temporals.  
 
Shaheen Bagh es troba al sud del Sud de Delhi, és una bossa molt tancada en si mateixa que comunica 

amb els altre nuclis només a través de vies ràpides. Ha tingut un creixement molt ràpid i no planejat sent 

un dels barris més recents no autoritzats d’Okhla, formant-se principalment en els últims 10 anys. Resulta 

ser un barri sense infraestructura, ni pública ni privada, i amb una condició d’habitatge molt pobre on 

conviuen habitants de nivells socials molt variats, majoritàriament musulmans, en molt poc espai 

(aproximadament 80.000 habitants amb una densitat elevada de  155.000 hab/km2).  

 

La xarxa d’espai públic s’estructura a partir d’un eix principal que creua tot el barri i que segueix la línia 

d’alta tensió d’electricitat. Aquest eix coincideix amb l’eix comercial que concentra la majoria del comerç 

de primera necessitat, del dia a dia. Hi ha molt poc espai públic, a més a més de ser molt pobre a nivell 

tipològic. Està format principalment per carrers, que sovint arriben a ser molt estrets tenint una secció en 

planta baixa de 1,2m. Només existeix una “buit” en el punt central del barri i aquest és la plaça del mercat 

de verdures.  

Existeix una desigual presència de dones i d’homes al carrer, 1dona per cada 5 homes. Les dones són més 

visibles en hores puntes d’activitat reproductiva, com per exemple l’hora de recollida dels nens de 

l’escola, i quasi invisibles els divendres, els dies sagrats. 

En conclusió, es tracta d’un barri amb una gran falta d’espai públic, amb un eix comercial fort i consolidat i 

amb una falta d’equipaments comunitaris però sobretot una falta d’equipaments per dones. 

 

 

De l’anàlisi destaca la zona del mercat com un punt potencial on intervenir i desenvolupar el WRZ de 

Shaheen Bagh  ja que, a més a més de ser l’únic espai obert del barri, és l’únic mercat de verdures diari de 

la zona. És un mercat indispensable pel dia a dia dels habitants del barri  però com tot el barri, està en risc 

de desaparèixer, ja que  el mercat també és informal i ningú el gestiona. És important fer una proposta de 

millora que defensi el mercat com un element vital de subsistència i de unió social del barri.  

 

 

 

 

  



PREEXISTÈNCIES EL “MANDI” I EL SEU ENTORN 

 

El “Mandi market”, mercat de verdures, és l’espai on es concentra la major activitat del barri. Es troba en 

l’únic espai buit del barri, una dilatació (40x80m) del carrer principal en el seu punt mig, en el tram situat 

entre les dues rotondes.  

Es tracta d’un mercat no regulat de verdures i fruites amb una freqüència de venta diària, la seva activitat 

es redueix el divendres, dia sagrat dels musulmans. L’activitat del mercat s’organitza segons dos tipus de 

parades. Unes parades fixes, centrals i organitzades en illes. I uns venedors ambulants col·locats al llarg de 

l’eix del carrer d’arribada del Centre Islàmic, són les parades mòbils. Les condicions de venta i de 

salubritat són molt pobres. El solar no està urbanitzat i per tant la recollida d’aigua general és descoberta 

estant sempre embossada per les restes del mercat ja que no existeix una recollida d’escombraries 

organitzada. 

 

A tot l’entorn del mercat es repeteixen alguns dels element característics de l’arquitectura índia com ara 

els sòcols, les escales en façana, les jarokhas, les terrasses i els terrats...De les escales a façana resulta un 

buit de planta baixa a coberta que il·lumina el carrer. Buit que, combinat amb els paraments opacs de les 

habitacions, fa aparèixer una composició de buit i ple molt típica a les zones urbanes índies. 

 

 

PROPOSTA DE WRZ A SHAHEEN BAGH 
Proposo millorar les condicions del mercat, reorganitzant-lo i afegint un nou % de treballadores 

dones. Ampliar cap a la parcel.la veïna donant més serveis complementaris i necessaris. 

 

La reorganització del mercat està pensada per a que continuïn havent parades fixes i parades mòbils. Es 

sumen 21 llocs de treball nous per dones als 32 paradistes fixes que ja treballaven al Mandi i es preveuen 

40 parcel·les per venedors ambulants que tenen la possibilitat de ser compartides, en el cas de que hi 

hagués més demanda (actualment el nombre de venedors no ambulants és variable, oscil.la entre 35 i 

50). Igual que als mercats de la zona, les barres de parades fixes ofereixen 3 tipus d’espais de venta, els 

punts de venta mitjans, els petits (dos venedors comparteixen un mateix espai) i els que comparteixen 

sòcol de venta. S’afegeix dos lavabos públics, un masculí i un femení i un punt d’aigua central. A més a 

més de un espai en planta primera per realitzar tallers per nens majors de 6 anys, per reunions setmanals 

dels venedors i per activitats de la comunitat. 

 

El centre de dones està a la planta baixa i s’organitza segons 4 paquets principals:  

- assistència a la dona i als seus familiars dependents: mèdica, jurídica i psicològica (l’assistència mèdica és 

molt bàsica, en el cas de que es necessiti una assistència més complexa s’enviarà a la dona i/o familiars al 

centre de recursos de Jasola) 

- suport a la dona: escola bressol on les dones treballadores poden deixar els seus fills més petits. 

- tallers pràctic i teòrics:  enfocats cap a l’alimentació i la manipulació d’aliments de manera a generar una 

cooperativa de menjar preparat amb les restes del mercat i la carn i el peix del carrer comercial. 

- punt d’aigua públic: lavabo per les dones que assisteixen als tallers  

 

La comunitat d’habitatges temporals es troba a les plantes primera i segona. Són 11 unitats mínimes que 

comparteixen un espai exterior comunitari, una cuina i un rentador per planta. Els habitatges temporals 

tenen un lloguer baix anual i poden servir tant per estudiants com per les dones treballadores del mercat 

i del centre amb o sense família. 

 



ESTRATÈGIA URBANA 
 

ESTRATÈGIA D’ESPAI PÚBLIC 
Relacionar l’eix comercial i les seves rotondes amb el mercat i la nova activitat generada pel centre. De 

manera a potenciar un nou eix comercial d’entrada  i de sortida del barri molt pròxim a la via perimetral 

del agra Canal. Una de les premisses inicials era mantenir el màxim d’espai lliure en planta baixa de 

manera a poder incorporar espai públic al barri. Per tant l’estratègia d’emplaçament ve donada per 

l’estratègia de generació i de millora d’espai públic.  

 1. PERMETRE LES CIRCULACIONS PERIMETRALS 

Per evitar que apareguin culs de sac i donant alternatives de recorreguts en cas de conflicte. 

Donar noves vies de servei al mercat i al centre amb ús restringit a càrrega i descàrrega. 

Enriquir el teixit viari del barri amb nous carrers de caire peatonal reconeixibles gràcies a una 

pavimentació única de maó massís col·locat en espina de peix.  

 2. DILATAR EN PUNTS ESTRATÈGICS 

Per ampliar les visuals dels carrers  principals d’arribada al mercat i al centre. 

Enriquir la xarxa d’espai públic amb quatre noves places relacionades amb el programa de planta baixa 

proposat per a que hi hagi més presència de dones. La plaça de la cooperativa de menjar preparat, de 

l’escola bressol, de la comunitat i del mercat.  

 3. BUIDAR 

En la direcció preexistent, allargant el carrer d’arribada del Centre Islàmic.  

Prioritzar els espais de relació exteriors entre les diferents parts de programa.  

Buidar el ple, separar les parts construïdes per acotar, donar mides més domèstiques, a l’espai exterior. 

Potenciar aquests espais intersticials, de circulació i d’estar. 

 4. RECÓRRER 

Permetre una circulació longitudinal que recorri tota la intervenció. 

Una circulació paral·lela i alternativa a la existent de caràcter peatonal. 

 5. FLEXIBILITZAR 

Els espais exteriors, espais socialitzadors, han de tenir la capacitat de mutar el seu ús al llarg del dia i de 

les setmanes, ja que a l’Índia l’ús del carrer canvia en qualsevol moment, del matí a la nit i d’un any per 

l’altre. 

En quan a la volumetria, es busca que reprodueixi el mecanisme de la zona: créixer en alçada a mesura 

que l’edifici s’allunya de de l’eix principal arribant al seu màxim de pb +2. 

 

 

PETITES INTERVENCIONS URBANES 

VEGETACIÓ: es combina vegetació baixa amb arbres de copa alta per que no hi hagi barreres visuals  

PAVIMENTACIÓ: gràcies a una nova pavimentació per evitar els habituals forats al terra. Un paviment 

porós de peça ceràmica petita col·locat  a la mateixa cota que el carrer, es tracta d’un sistema subtil de 

segregar el trànsit. El canvi de paviment indica l’entrada a un món diferent, el món de les dones.  

GEOMETRIA DE L’EDIFICI: S’ha de ser realista i afegir un segon sistema entrants de separació i per tant 

protecció en els punts més concorreguts (entrades al centre i a la guarderia i punts de venta), en aquest 

punts l’edifici entra per tenir zones 100% lliures de carros i trànsit. 

“VORERA”: gràcies a una mida correcta de “vorera”. Actualment el vianant camina com pot i per on pot, 

no hi ha voreres, tot i tothom utilitza el mateix espai per moure’s (aigua bruta desbordada, bicis, motos, 

cotxes). Tot i que existeix una franja de circulació més lenta en contacte amb les plantes baixes gràcies a 

la influència de les activitats d’aquestes. La estratègia d’emplaçar-se busca augmentar la mida d’aquesta 

franja, passant de 1m a 2,2m de manera a facilitar l’accés als punts principals del projecte. 



WRZ: MERCAT I HABITATGE TEMPORAL  
 
A la Índia la relació del venedor amb el pla de venta i amb l’alçada del comprador és variable, tant es ven 

al terra com elevat sobre un sòcol o assegut sobre una caixa o dempeus. Totes les posicions tenen en 

comú un espai de venta bàsic, que dona el mòdul bàsic generador de projecte. Tant les barres de mercat 

com les caixes i els espais exteriors del centre venen donats una agrupació de 4 cops aquesta modulació. 

Aquesta modulació facilita la porositat de manera a que hi hagi l’intercanvi constant entre interior i 

exterior o entre espai de venta i espai de compra. Es tradueix en façana en un ritme de  buit i ple, 

reinterpretant les façanes de l’entorn. A més a més aquest ritme de façana i secció facilita la ventilació i 

l’entrada de llum. 

 

L’entrada principal del centre de dones està en el punt central del carrer sud. D’una banda es troben els 

tallers  i de l’altre l’assistència a la dona i la guarderia que alhora te un accés independent a través de la 

plaça de l’ombra del Neem. La guarderia està situada a l’extrem del centre de manera a estar a prop del 

mercat i de les seves treballadores facilitant el seu dia a dia. Tot plegat relacionat a través d’un espai 

central de relació i de circulació que es va il·luminant  gràcies als buits de façana i als patis. 

 

L’accés principal al mercat es fa a través de la plaça principal, una plaça sota l’ombra dels arbres (Neems i 

Xicrandres) per prendre el ‘txai’ on estan els banys públics separats dones i homes. És important que 

estiguin a l’entrada per dues raons, visibilitat (més ulls per evitar problemes) i protagonisme (davant de la 

problemàtica dels banys públics a la índia, hi ha poquíssims per dones). Les barres de parades fixes es 

situen als extrems ja que és allà on estaran situades les 21 venedores de manera estratègica per a que 

controlin tot l’espai del mercat. L’espai de les parades mòbils és l’espai menys construït  ja que és l’espai 

públic. Central en contacte amb el carrer nord, transitat, d’accés a habitatges, dilata el carrer visualment i 

físicament. 

 

 

 
  



EL MERCAT 
El mercat combina 2 elements principals, un paviment i una coberta adequats a la pluviometria de Delhi, 

amb dos elements característics dels mercats de Delhi, els sòcol més o menys densos en funció de 

l’activitat i les teles de mercat penjades de tot arreu, grogues i blaves. 

Com és una barra de parades fixes? Les parades fixes es situen sobre una plataforma, elevada com a 

mínim 40c que te uns bancs que limiten l’espai entre venedors i un espai de circulació central que 

connecta amb el magatzem, el propi sòcol és el moll de càrrega i descàrrega de cada barra. Magatzems 

als extrems, fàcil càrrega i descàrrega. Per la nit queden tancades amb petits punts de llum interiors. 

Com és l’espai de venta de parades mòbils? És l’espai públic, una coberta alta que recolza sobre unes tires 

de formigó que serveixen de suport dels venedors i quan no hi són passen a ser el mobiliari urbà de 

l’espai públic.  Límit difós entre espai públic i de venta. Línies de paviment parcel·len. La coberta està a 

diferent alçada que la coberta de les parades fixes per permetre l’entrada de llum a l’espai central de 

circulació. 

Estratègia climàtica: confort del venedor i confort del comprador 

Es tracta de combinar cobertes fixes a sobre dels venedors i teles mòbils a sobre dels compradors, en els 

passatges. La secció depèn de les variables climàtiques, de la incidència del sol i l’angle de la pluja de 

manera a que les venedores, venedors i el material estiguin protegits. Però parteix de l’escala domèstica 

dels carrers dels mercats per on passegen els compradors, amb l’ús de les teles. Fàcil col·locació i per tant 

fàcil recanvi. Aquesta segona coberta variable dels passadissos ha de permetre un cert joc, entrada de la 

radiació a l’hivern i la protecció a l’estiu.  

 

 

 

EL CENTRE 
A l’habitatge tradicional musulmà les sales on es desenvolupen les activitats més privades són les que 

estan més lluny de l’entrada. Tant el centre de dones com la comunitat d’habitatge es desenvolupen 

segons aquest criteri de gradació d’espais de públic a privat. 

L’entrada és la part més pública, és un triple espai polivalent, un espai de relació i d’exposicions, És l’inici 

de totes les circulacions. L’espai central és la part semi-pública, és un espai de circulació però també de 

relació en contacte amb els patis, la vegetació i la llum difosa que entra a través de ells. Les dilatacions de 

l’espai central són les zones semi-privades dels tallers, un espai de trobada de les dones a la sortida del 

taller però també són els tallers exteriors a l’estiu. I finalment les caixes tancades són les parts més  

privades del centre, són  les aules dels tallers.  

Els tallers teòrics es situen al carrer més tranquil, són més introvertits i són flexibles, es pot fer un gran 

taller conjunt si s’obren els biombos. Els tallers pràctics estan en contacte directe amb el carrer a través 

del seu espai de venta exterior associat. A l’extrem hi ha la cuina-taller de menjar preparat amb el seu 

espai de càrrega i descàrrega i el seu espai de venta en contacte amb la plaça. 

 

A les plantes primera i segona hi ha la mateix gradació d’espais. L’espai central passa a ser una passarell.la 

lleugera en contacte amb les fulles dels bambús i amb l’entrada directa del sol a l’hivern. En lloc d’una 

aula interior i del seu espai exterior hi ha el mòdul d’habitatge interior mínim i el seu balcó exterior 

associat formant una unitat. La comunitat d’habitatge temporal està formada per onze unitats en total, sis 

unitats en planta primera i cinc en, cada planta comparteix una cuina i entre totes comparteixen un 

rentador i una zona d’estendre. A la planta segona les unitats de Sud no tenen balcó per permetre 

l’entrada de llum als patis i que el sol arribi a la passarel.la central del primer pis, a canvi te  un terrat 

comunitari cobert. Cada unitat comunica amb el carrer de manera indirecta a través de les finestres del 

mòdul interior i comunica de manera més directa a través de la gelosia de bambú dels balcons. 

 



 

CONSTRUCCIÓ, ESTRUCTURA I CLIMA 
Explicació de la materialitat i dels elements del projecte a través dels sistemes constructius. 

 

LES CAIXES RÍGIDES DE TERRA:  

· Fonamentació: Fonamentació correguda de formigó armat  amb fonamentacions de riostra  entre les 

caixes. 

· Bloc de Terra Comprimida a Planta Baixa i Primera: S’utilitza un Bloc de Terra Comprimida del centre 

d’investigació de terra d’Auroville, del Sud de l’Índia. S’ha escollit el Hollow Interlocking Block 245, l’únic 

bloc que permet la construcció de PB + 1 en zones sísmiques. És quadrat (24,5 x 24,5 x 9,5cm), permet la 

trava gràcies als seus dos sortints i té forats al centre i als extrems de manera a poder armar en els punts 

més crítics que són les cantonades i els brancals de portes i finestres. L’armat permet lligar l’aparell amb 

el cordó perimetral de formigó armat de manera a que tot sigui solidari. El cordó recull i reparteix les 

càrregues dels forjats de biguetes de bambú, d’entramat de canya, tela, terra comprimida i paviment de 

peces de terra cuita. 

· “Bajareque” a Planta Segona: S’utilitza una estructura més lleugera de muntants de fusta i panells 

prefabricats de fusta, canya i terra compactada. 

 

LES PASSAREL·LES I BALCONS : 

· Estructura de construcció seca i lleugera de bambú de bigues i biguetes de bambú sobre la que recolza 

un paviment de canyes i fusta que imita el sistema utilitzat a les bastides de Delhi.  

 

LES UNIONS - FIXACIONS METÀL.LIQUES: 

Degut al risc sísmic de la zona la construcció ha de permetre el moviment lliure de les caixes rígides 

respecte a l’estructura lleugera. Per no tenir doble estructura (murs de terra i pilars de bambú) s’han 

pensat unes fixacions metàl·liques d’unió agafades a l’armat dels cordons perimetrals que permeten el 

moviment entre ells ja que les bigues de bambú que hi recolzen poden moure’s en les dues direccions 

(forats a trau-colis).  La mida de les fixacions garanteix que les bigues no “s’escorrin” degut a la fletxa.  

 

LA COBERTA: 

Per acabar, es cobreix la totalitat amb una estructura independent , uns pòrtics fixats a l’últim cordó 

perimetral de manera a repartir les càrregues puntuals amb l’armadura del cordó. Uns pòrtics de bambú 

amb intereix cada 5 i 4,25m formats per bigues triples i pilars i tirants dobles i corretges dobles de cada 

50cm. Sobre l’estructura independent es fixen uns panells sandwich de xapa de greca amb aïllament 

acústic per evitar el fort soroll de les pluges del monsó. 

Aquesta estructura es separa de les caixes per tenir cambra d’aire i permetre la ventilació entre la 

coberta i el parament inferior. Resulta una doble coberta, la coberta exterior és la coberta impermeable, 

el paraigües i la coberta interior és la coberta que aïlla tèrmicament i acústicament. En el cas del terrat 

cobert i de l’espai d’estendre la roba es deixa la segona coberta de manera a poder encabir-hi la vida a 

l’interior. Aquest espai es diu Barsati, es un espai proposat per l’arquitectura de Charles Correa. 

Les cobertes són inclinades per evacuar fàcilment l’aigua, l’aigua es recull gràcies a un canaló ocult de 

xapa d’alumini i es distribueix gràcies a unes cadenes que actuen de baixants fins a la part inferior de 

l’edifici. Quan les pluges són molt fortes el canaló recull una part de l’aigua. L’aigua que no és capaç de 

recollir sobresurt i cau en cascada amb molta menys agressivitat ja s’ha frenat prèviament. A partir d’aquí 

l’aigua te dos camins possibles en funció de la coberta. El primer és la recollida a través d’una geometria 

especial i l’evacuació cap a la xarxa general de recollida. El segon és la reutilització per a les cisternes del 

WC, es tracta de recollir l’aigua amb unes arquetes que bordegen l’edifici i portar-la a 3 dipòsits. Aquest 

dipòsits estan situats estratègicament a proximitat dels punts d’aigua. 

 



L’AGREGACIÓ 
 
Per acabar passem a l’escala més gran, fem un zoom a l’agregació de les unitats i a com es viuen els 

espais. La unitat està formada per un mòdul interior, la caixa, i per un mòdul exterior, el balcó i es 

relacionen entre elles a través de les passarel·les interiors. Els balcons varien en funció de les unitats, hi 

ha dos tipus, els de nord i els de sud. 

 

El mòdul interior consta de tres parts: 

· La façana d’emmagatzematge, on es poden recollir els llits en el cas que es decideixi mobiliari flexible, 

amb l’entrada de  llum tangent de la finestra i un banc que fa de mirador i a alhora de taula per estudiar. · 

· El lavabo de mides adaptades a l’ajuda de persones dependents. 

· La zona d’estar i dormir que tindrà un ús concret o diferents usos en funció del mobiliari i de les 

persones que hi habitin. 

 

El mòdul exterior és el balcó de la casa, el jardí, el lloc d’estar exterior a l’hivern i el de dormir a l’estiu. Hi 

ha la possibilitat de que sigui privat o be de compartir aquest espai amb la comunitat tancant i obrint el 

biombo. Permet viure a l’exterior cobert durant les temporades més caloroses alhora que permet la 

ventilació creuada a tot l’edifici i que permet l’entrada de llum a l’espai central compartit. 

 

Es pot viure la unitat de maneres molt diferents. La unitat està pensada per a una varietat de persones 

com pot ser la convivència de 4 estudiants,2 mares solteres, de una mare i 3 fills, de una parella i un fill 

dependent... 

 
El confort climàtic ve donat per l’estudi de l’ús dels espais al llarg dels diferents moments de l’any. Es 
tracta de dissenyar espais que s’adaptin als diferents moments de l’any. La unitat busca aquesta 
flexibilitat gràcies a la combinació d’espais interiors i exteriors, a les ventilacions creuades que generen 
els patis i els balcons i als angles de les cobertes. 
 
Estiu de dia: Ús complet de la unitat i dels espais comunitaris: la geometria de l'agregació no deixa que 
penetri el sol a l'interior de la comunitat. Les obertures de façana, els balcons i els patis permeten la 
ventilació creuada. 
Estiu de nit: Ús complet de la unitat: a la nit es tanquen les mosquiteres i es deixen oberts els paraments 
climàtics de les obertures permeten la ventilació creuada garantint la seguretat dels habitants. 
Hivern de dia: Ús complet de la unitat i dels espais comunitaris: la geometria de l'agregació deixa que 
penetri el sol en punts concrets de la passarel·la comunitària i als balcons de les unitats de sud.  
Hivern de nit: Ús parcial de la unitat: a la nit els habitants es concentren en la part interior de la unitat i 
s'incorporen unes cortines de llana natural d'ovella augmentant el gruix de façana. 
 
 

"La mesure de l'homme est liée à la culture et la culture est liée au milieu physique car une culture ne 
s'invente pas pour elle-même mais elle s'assujettit à la condition que ce milieu peut donner" 
 
“La mesura de l’home està lligada a la cultura i la cultura està lligada al medi físic ja que una cultura no 
s’inventa per si mateixa sinó que es sotmet a la condició que el medi pot donar“ 

ANDRÉ RAVEREAU, L'ATELIER DU DÉSERT  
LOGEMENTS ÉCONOMIQUES, SIDI ABBAZ, 1976 

 
 

 

 

 

 


