
funcionamentmàximes a aconseguir

de l’altra làmia

LA UNITAT MASTERPARÀMETRES DE DISSENY
La unitat doble té la funció de satisfer les necessitats d'aquells 
residents que ja sigui per situació personal (fills o parella) o 
per decisió pròpia decideixen viure en una unitat en que la 
zona privada es comparteix entre més individus, (tot i podent 
funcionar separadament) però que les zones semi-privades i 
semi-públiques tenen una intensitat d'ús menor.

També i col.loquem en Pb les unitats completament adaptades 
per cadira de rodes.

_Critèris d’apropiació en el funcionament de la unitat con a 
sistema.

_Treball aspectes de gradació de privacitat:

 públic_semi-públic_semi-privat_privat

_Ús de condessadors socials com a activadors del 
programa.

_Satel.litsació dels serveis en bona distància.

_El millor espai sence ús definit, espai reserva.

_Alta cohabitació.

_Ús estacional de les instal.lacions.

__Majorar el mida de les peces compartides més enllà que 
l’estricte funcionament.

__Superposar circulacions fins trobar situacions insòlites.

pel cos més interior, degut a que el contacte amb la preex-
istència es pretén més suau, col.loquem un cos d’alçada 
reduïda i Pb dentada que pugui sentir-se còmode amb totes 
les irregularitats que va trobant en les preexistències
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bany adaptat per cadira 
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zona accés desde la 
escala de la Pb

galeria de circulació 
perimetral i accés a les 
unitats desde exterior.
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doble alçada sobre 
cuina de Pb.

en l’espai de la unitat entraria 
un llit doble sense problemes

es pot veure que la unitat no 
només està adaptada en 
planta pels banys, si no que 
els mobles en alçada també 
restringeixen la alçada del 
prestatge més elevat.

la coberta aconsegueix protegir 
de la pluja però permet la venti-
lació transversal, tant per 
asecar possibles infiltracions 
com per extreure l’aire calent 
que s’hagi pogut acumulat.

el tall desde la galeria de circu-
lació mostra els alçats dels 
accessos a les unitats privades.

les proteccions solars en aquest 
cos han de ser diferent degut a 
la orientació que té, ja que una 
de les façanes és pràcticament 
sud serà necessari la protecció 
solar horitzontal, mentre que la 
altra façana mantindrà el mateix 
sistema que l’altre bloc 

Zona semi-pública 
de menjador

Zona semi-pública 
de menjador

secció a
secció a secció b

secció b

secció a secció b

aquesta zona serà la 
destinada a absorbir 
les irregularitats que 
trobem amb les 
preexistències de 
Pb, com es pot 
veure al ser un 
esquema obert 
permet que l'ús com 
la qualitat de l'espai 
no es vegin 
alterades.
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