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A Badia del Vallès hi podem trobar 3 tipus d'habitatges. L'habitatge
que es tracta en aquest PFC és el denominat T-H. Son agregables
pels testers creant una pantalla edificatòria, i també pels núclis
d'escales formant una H. Aquesta última opció crea uns patins
interiors, que pel fet de ser comunitaris però inútils, queden
abandonats a la seva sort.
Blocs T-H pb+10
Agregables pels tres testers.

Joan Capdevila Puig
Projecte Fi de Carrera. ETSAV

Estrella pb+4
Agregables pels tres testers.

Blocs pantalla. PB+15
No són agregables

UAB (pea
tonal)

r
pu

Barberà del Vallès

Eix social,cultural i administratiu

Accès principal de Badia

ial
nc
ide
res
Eix

la
B nyo
UA erda
C

Badia '70

Vida

Oci

Feina

Separació d'activitat porta
a la dependència del cotxe

Per què re-utilitzar un bloc existent?

Els blocs no s'adecuen a les necesitats
socials. No cubreixen les expectatives
de salubritat, i la seva flexibilitat és
escasa.

"La Substitució no és la única ni última
alternativa per canviar les coses. La
Transformació té més sentit des d'una
perspectiva econòmica, sostenible i de
la memòria."

La posibilitat que ens ofereix el
reaprofitament de l'estructura de murs i
les plaques del forjat mereix si més no
un estudi.

Cal fer un esforç en el camí de la
sostenibilitat, per aprofitar el màxim del
contruit, i estalviar enderrocs.
Així es mantenen el màxim de forjats,
només desestimant aquells que no ens
donen les alçades o les llums mínimes
per a un desenvolupament correctes
d'algunes activitats.

Situant els nous núclis de comunicació
verticals al perímetre dels forjats. I
aquests núclis s'aniran adaptant i
modificant per complir adeqüadament
amb la seva funció variant on les
circumstàncies ho requereixin.
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Nodes compacte redueixen
viatges en cotxe i permeten
caminar i anar en bicicleta
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L'ús de sistemes de trànsit massiu disminueixen la dependència
del trànsit privat

Oci
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Els nodes compactes d'ús mixt reduixen les
demandes de viatges i creen veïnantges sostenibles

Badia ara

"L'habitatge només es pot considerar com una part de la comunitat,
on ambdos deuen interactuar entre si."

P. i A. Smithson

L'edifici prefabricat, per exigències en la velocitat d'execució, no té
una voluntat socialitzadora. Més aviat s'imposa al terreny, amb un
mínim esforç d'adaptació a la topografia.

Al s.XXI es busca una reciprocitat entre edifici i espai públic. Tot
forma part de la comunitat. S'utilitzen i es necesiten un a l'altre.

Sostenibilitat.
Que satisfa les necesitats del present
sense comprometre la capacitat de les
generacions futures.

Satisfem les necesitats de la generació
present, sense que ens comprometi el
passat.
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