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ENTORN EDIFICACIÓ

FAUNA MARINA. 

Dubrovnik es caracteritza per la seva gran fauna marina. Moltes persones es desplacen 
fins a aquesta zona per fer submarinisme i és dels llocs d’Europa on més espècies marines 
singulars es poden veure. Per tot això, la nostra zona de projecte és molt interesant per 
acollir un centre d’investigació marina ja que es un lloc que ofereix les qualitats idònies per 
aquest tipus de centre pel fet de que hi ha una gran varietat d’espècies que a altres llocs 
no es posible d’estudiar

TIPOLOGIA DE PLANTA. 

La forma que té l’edifici és molt característic de les cases senyorials que es troben per la zona. Es 
conforma de dos mòduls situats en forma d’ L, perpendiculars un a l’altre. Aquestes dos naus tam-
bè están posicionades geogràficament d’una manera especial ja que estàn front al mar, de cara al 
majestuós paisatge que s’obre davant d’elles.

RELLEU GEOGRÀFIC. 

A part del fiord on ens trobem, la muntanya que es situa al darrere de la nostra edificació 
és molt interessant per la zona. És una muntanya que fa de frontera entre Croacia i Bos-
nia-Herzegovina, per aquest motiu va ser ocupada com a centre militar durant la guerra. A 
part d’això és una muntanya molt especial ja que està totalment foradada, plena de túnels 
naturals alguns plens d’aigua i d’altres plens de fauna autóctona en perill d’extinció que fan 
de la zona un espai únic.

CONSTRUCCIONS DE L’ENTORN. 

L’edificació està rodejada de varies edificacions que tambè es important de manternir, com una pe-
tita esglèsia situada a la part del darrere i unes comportes de regulació de caudal ambdós del segle 
XV. La idea principal del projecte és preservar en la mesura que sigui possible els elements originaris 
tant, de les edificacions que ens trobem a l’entorn de la nostra edificació principal, com del nostre 
edifici. Si no fos possible de mantenir tal i com es troba en aquest moment, la idea seria restaurar-ho 
lo més lleial possible a l’original.

PAISATGE MARÍ. FIORD. 

Aquest espai natural té un dels fiords únics a la zona. Aquest fiord fa més de 5,5km de 
llargada (fins arribar a mar obert) i abans d’arribar a la muntanya, situada darrere del nostre 
edifici, es trova amb una cascada on conflueixen dos aigües, l’aigua del mar es trova amb 
la desembocadura d’un riu (ombla), el riu més petit del món, amb 30 metres de llargada.

MATERIAL. PEDRA LOMLJENAC. 

La pedra emprada per a la construcció de la nostra edificació és anomenada Lomljenac (en croata), 
molt característica de tota la zona del mediterrani, com a l’illa de Mallorca, coneguda per nosaltres 
com pedra Marés. És un tipus de pedra eolianita (sorra sedimentada) que s’extrau en blocs de 
40x40x70cm i que presenta unes característiques constructives molt interessants, entre elles que 
no requereix de tractament superficial, tampoc requereix manteniment i és un material transpirable 
que regula la humitat ambiental amb una transmitància térmica de 1,56W/m2 ·ºC. El fet de que no 
quedin moltes canteres a Croacia és el que fa especial mantenir i recuperar aquest material.

ESCALA 1:300


