
LA FAÇANA

La façana en gelosia és una de les parts més significatives del
projecte. Aquesta es situa a la part de circulacions tant
interiors (passadissos) com exteriors (passatges).
Amb aquest filtre ceràmic es busca proporcionar una imatge
contundent de cada conjunt a l'hora que proporcionar un confort
tèrmic adequat al clima mediterràni a la façana sud-est.

Aquestes façanes es constitueixen a partir d'unes peces de
gelosia de gran dimensió de color blanc i la junta es resol amb
morter blanc amb pols de quars; les juntes horitzontals i
verticals son continues, formants així una reticula ortogonal.
Per aguantar les empentes i el pes de la façana s'utilitzen dos
tipus de suports diferents: unes armadures verticals d'acer
inoxidable que, a mode de costelles verticals integrades al gruix
de la junta vertical lliguen el pla ceràmic amb el cantell del
forjat intermitg y unes armadures per als tendels horitzontals,
cada tres fileres que proporcionen homogeneitat.

Per l'interior d'aquestes gelosies, es disposa un vidre de
protecció a una distància optima de pas. D'aquesta manera
s'aconsegueix un confort tèrmic ja que aquest espai entre
gelosia i vidre crea una cambra d'aire.

A l'interior d'aquesta cambra d'aire es disposa un jardí vertical
el qual proporciona una certa intimitat interior.

En certs punts de les façanes en gelosia, aquestes es trenquen
de manera molt sutil amb franjes verticals que permeten
relacionar visualment l'interior de cada edifici amb les parts més
interesants de l'espai públic

NOM CIENTÍFIC: Pothos aureus

FAMÍLIA: Areaceae
ORIGEN: Illes Salomón

CARACTERÍSTIQUES: Liana trepadora propia de la selva tropical,
on pot arribar a alçades de 20m.
Fora del seu hàbitat natural és de molt fàcil adaptació, sent
una de les plantes d'interior més cultivades. Pot arribar a
mesurar entre 7 i 10 m d'alçada, les fulles son de menor
dimensió i no floreix pero, és una espècie molt ornamental.
Les seves fulles son de pecíol llarg, cordiformes en color verd
viu amb varientat groguenca.

És de creixement ràpid, 50cm per any.
Poden cultivar-se en testos de terra amb tutor.

UBICACIÓ: Prefereix ser ubicada en llocs il·luminats pero sense
rebre llum directa del sol ja que l'excés de llum seca les fulles.
Prefereix un bon nivell d'humitat ambiental, pero s'adapta a
climas secs sense problema.
NECESSITATS: Poques, no requereix de molts cuidados. Reg
moderat en época de calor i escàs en época de fred.Es
recomana agregar fertilitzant cada tres setmanes i abono
orgànic a la primavera.

EL JARDÍ VERTICAL

T_TANCAMENTS
07 vidre transparent de seguretat
08 gelosia ceràmica blanca
09 perfil d'acer galvanitzat
10 costella d'acer galvanitzat
11 morter de fixació
12 armadures de tendel d'acer galvanitzat
13 perfil IPE soldat al forjat per a subjectar la gelosia

14 chapa metàl·lica
15 anclatge clip soldat

P_PAVIMENTS
PI_PAVIMENTS INTERIORS
04 paviment de peces de terrazo color negre acabat buixardat
05 làmina impermeabilitzant
06 formigó cel·lular per a formació de pendents
07 canaló de xapa d'acer galvanitzat
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FACTORS AMBIENTALS

PLUJA
L'aigua que penetra a l'interior de
la gelosia serveix de reg per a la
vegetació i és recollida per un
canaló situat a la part inferior de
l'espai entre la gelosia i el vidre.

IL·LUMINACIÓ NATURAL
El sol d'hivern penetra a l'edifici
calentant l'espai de circulació,
mentre que a l'estiu, el sol no
penetra, mantenint així una
temperatura interior fresca.

TEMPERATURA
L'espai interior de la gelosia
serveix de filtre,fent que la
temperatura s'estabilitzi a l'espai
més interior.

AIRE
L'espai interior de la gelosia serveix
per a renovar l'aire interior
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