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Estratègies_projectuals generals

_pb = espai lliure, espai de relació

Un vestíbul obert (1) de doble alçada dóna accés i

relaciona els locals de treball (2) de PB i entresòl, l'entrada

principal i la guarderia (3).

L'entrada al conjunt ara és lateral, ampla i més amable per

a les activitats que s'hi fan.

El concepte de "zero commuting" implica la convivència en un mateix edifici de dues funcions ben diferenciades com són viure i treballar

_divisió forjats

per a densificar la zona d'habitatges i obtenir alçades més

pròpies per a aquesta activitat. Eliminació selectiva de forjats i

construcció de 2 de nous unidireccionals.

_mòdul treball

amb alguna excepció, responen a una única tipologia.

Alçada generosa (h1), amb altell, bona il·luminació i alhora

privacitat i flexibitat. segons l'activitat. Possibilitat d'agrupació

de 2 en 2 a nivell horitzontal.

reubicació escola bressol nova escala exterior

_coberta

amb gran lluernari per facilitar l'entrada de llum als 4 patis.

_patis i ventilació

tots els habitatges i locals de treball tenen ventilació

creuada. Els 4 patis que van de planta entresòl fins a

coberta (oberta) fan que es produeixi l'efecte xemeneia.

_habitatges

a sud, privacitat, assolellament, ventilació adequada,

climatització, instal·lacions comunitàries, espais oberts

comunitaris.

_locals de treball

a nord, ventilació, il·luminació, fàcil accés per a visitants.

Agrupables de 2 en 2.

_escola bressol

protegida per l'edifici de Telefònica. Aïllada del soroll de la Via

Augusta, amb accés diferenciat i espai de lleure exterior a

una cota inferior

_locals comercials

situació estratègica a Via Augusta, doble alçada i amb altell.

_separació d'usos

els habitatges i els espais de treball comparteixen planta, però

la ubicació d'uns i altres és ben diferent.

_separació volumètrica

voluntat clara de marcar una separació volumètrica entre

dues activitats ben diferents com la guarderia i l'edifici,

encara que mantenen relació entre ells, pel que fa a

direcció dels volums i la unió en PB.
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_circulació

compartida entre veïns de l'edifici i visitants ocasionals, clients

dels negocis dels locals, etc. Es realitza per la banda dels locals a

fi de guanyar més privacitat.

_reubicació escola bressol

just darrere l'edifici principal, separant-se

d'aquest per marcar millor l'entrada i fer millor

una distinció d'usos.

_creació vestíbul

en la planta entresòl per tal de crear l'entrada al

nou edifici

_construcció escala exterior

en l'actual mitgera per unes plantes més netes.

Arrenca de la planta entresòl per marca

l'entrada principal a l'edifici.

_manteniment façana

manteniment dels panells de pedra a la façana

de Via Augusta per un tema de privacitat i

respecte amb el projecte original de Francesc

Mitjans. Però substitució de la segona fulla de

façana per vidre en la seva totalitat per a facilitar

l'entrada de llum.

_nova façana

ventilada a l'actual mitgera amb creació de

noves obertures.

_reconversió coberta

adequació de les plantes sotacoberta per a la

construcció d'habitatges a cara sud, la instal·lació

de col·lectors solars i construcció d'un gran

lluernari per a facilitar l'entrada de llum cap als

patis interiors

_sistema d'agregació

El mòdul base d'agregació es el següent i, amb petites variacions, s'extrapola a la resta de l'edifici. Consta de 4 locals de treball, 4

habitatges (2 H2P i 2 H4P) i 2 WC comunitaris. La relació entre treball i habitatge és directa, cara a cara, a través de l'espai

comunitari.

_mòdul habitatge

2 tipologies: per a 2 persones (H2P) i per a 4 (H4P). L'H2P té

un únic nivell i només en varia l'alçada lliure (h1 i h2) i l'H4P

té una part al nivell d'accés i dues mitges plantes, on hi ha les

habitacions.

nova façana amb noves oberturesconservació panells

instal·lació de col·lectors solarsgran lluernari de vidre
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Estructura_principals intervencions estructurals
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_enderroc forjats

Operació d'enderroc selectiu a la zona sud de 3

forjats per a la posterior construcció de 5 de

nous (lleugers i unidireccionals) amb la voluntat

de densificar la zona d'habitatges i obtenir unes

alçades lliures més pròpies d'habitatges (2,70 m).

Enderroc forjat entresòl per crear vestíbul

exterior de doble alçada.

_patis

Obertura de 4 patis interiors longitudinals a tots

els forjats de l'edifici que permet la il·luminació i

ventilació creuada a tots els habitatges i locals.

La morfologia dels forats respecta al màxim

l'estructura.

_escales

Eliminació escales actuals. Tant la principal com

la de cargol queden fora del nou programa.

Obertura de forats als forjats per la inclusió de

les noves escales, la de servei i la del pàrquing.

Noves escales que, a partir de la planta entresòl,

volen respecte l'horitzontal de la pròpia planta.

Restabliment forjats on hi havien hagut escales.

_ascensors

Nova ubicació per als 2 nous ascensors, que

donen accés a totes les plantes de l'edifici. Es

restableix el forjat on hi havia hagut l'anterior

amb una llosa massissa de formigó.

_regularització façana sud

Eliminació dents de serra en planta. La

morfologia de les plantes actuals no encaixa en

el nou programa.

_coberta

Amb la voluntat de facilitar l'entrada de llum als

4 patis s'amplia l'àrea d'aquests en la planta

sotacoberta, i es construeix un gran lluernari de

vidre. Els patis queden cob

obertura 4 patis a tots els nivells

regularització façana posterior

forjats eliminats i forjats afegits


