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Asolellament
Els habitatges existents no compleixen amb la normativa
d'asoleig, ja que les sales d'estar no reben una hora
de sol directe diaria.
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Accesibilitat
Els edificis T no compleixen els requisits d'accesibilitat mínim
degut a que els ascesors ens deixen a entre planta. Sempre
s'han de pujar graons per accedir a alguns habitatges

Joan Capdevila Puig
Projecte Fi de Carrera. ETSAV

Percepció des dels vials
Els tester que dona front al centre cultural es acceptable en proporció a
les dimensions del gran mur que forma la façana.
I els testers no tallen visuals. No son un impediment a la percepció.
En canvi la unió en el bloc H, impedeix l'entrada del sol. i reciprocament
la visió a través dels blocs.

Soroll
L'autopista és el generador de soroll per excel.lència.
Si bé l'edifici fa de pantalla d'insonorització respecte a l'espai públic, la
façana Sud-Oest cal que tingui millori la protecció d'insonorització.

Disposició als vials
Principals: Paral.lel a Av. Burgos i Av. d'Eivissa
Perpendicular i final visual Av. Mediterrani
Secundari: Tangent a Carrer Mallorca
Peatonal: Paral.lel s/n
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Façana Nord
Orientació interior Sud

Façana Sud
Orientació interior Nord

Ocupar els espais lliures
obsolets
Plaça-Mediatèca
Plaça-Gimnàs

Serveis

Desplaçar l'espai de lleure públic,
a la plaça sud.

Pineda

mur 3m

Sanejar espais obsolets.

Obertures de pas

Accèsos exteriors. Evitant enderrocar
forjats.
Els accèsos existents no funcionen. hi
ha manca d'accesibilitat als
ascensors.

"El desenvolupament només es dóna quan es produeix la
interrelació entre els membres d'una societat. Així un home vivint
sol a casa seva restarà confrontat a altres maneres de viure en
altres cases que envolten la seva cel.la.
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La identitat està essent sobrepassada per la monotonia" (succeix a
Badia)

J.B Bakema

Parella amb dos fills

Els tipus de familia han
canviat, són més variats i
per tant l'habitatge cal
que s'adapti als nous
temps, i sigui més flexible

+

L'apropiació de l'espai lliure dintre de les activitats de servei,
potencien la relació entre l'edificat i espai públic.

Així tant la biblioteca con el gimnàs surten a ocupar la plaça a nord
per omplir-la d'activitat.

R+R+R+R. Les 3 + 1 erres

PROGRAMA

habitatge jove

habitatge

Reduir, reutilitzar, reciclar y rehabilitar.
Ja fa molt que els ecologistes i la sostenibilitat reivindiquen les 3
primeres erres. S'inclou rehabilitar, com a solució a allò construit que
ja no compleix amb les demandes actuals, però que amb un

00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 24h

Franjes horaries d'ús
Adéu a la ciutat dormitori. S'han compatibilitzat horaris. No es busca un
+
edifici de dia o de nit. Si no que en ell sempre hi ha vida i elles es
complementen sense interrumpcions ni alteracions. Serà doncs eficient.
-

Laborables

Habitatge
Residència
Tallers
Gimnàs
Mediatèca
Espai comú
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Caps de setmana i festius

Habitatge

franja comú - exposició

residència estudiants
Tallers

despatxos profesionals

forjat eliminat

mediatèca infantil

gimnàs

Gimnàs
Mediatèca
Espai comú

TRANSFORMACIÓ BADIA

Habitatge_Mediatèca_Tallers_Gimnàs_Residència
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