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ESTRATÈGIES DE PROJECTE
Criteris de disseny

Minimitzar les intervencions en l’edifici 
actual

Generar una pell posterior per no 
sobrecarregar d’actuacions l’edifici 
existent. 
Mantenint l’estructura de funcionament 
existent.
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Re-interpretació dels nuclis verticals, 
aprofitant les escales per generar recorreguts

Ubicar les escales a l’exterior generant un 
recorregut exterior des del carrer fins l’accés 
de l’habitatge.
Aprofitar les vistes del paisatge del Lluçanès 
per acompanyar el recorregut fins les 
entrades dels habitatges.
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Minimitzar el número d’ascensors

Mitjançant una passera amb un pendent 
constant del 4% s’aconsegueix connectar 
tots els accessos dels diferents blocs 
(decalats 50cm cada un).
Amb la passera continua es poden 
ubicar només dos ascensor per garantir 
l’accessibilitat de tots els habitatges.
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Pell exterior per ubicar els espais i 
recorreguts de les instal·lacions

Situant tots els espais necessaris per les 
instal·lacions en aquesta pell posterior i 
aprofitant les passeres pel seu recorregut 
s’aconsegueix evitar sobrecarregar 
d’actuacions l’edifici existent i per tant 
garantir la seva estabilitat. 
Degut a les condicions constructives que 
presenta l’edifici, s’intenta evitar qualsevol 
actuació que pugui afectar a nivell estructural.
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Referències

Edifici d’apartaments Gifu Kitagata 
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Kazuyo Sejima
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Universitat de ciències de l’administració de 
Bordeaux, França
Lacaton & Vassal
(2008)
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nova pell posterior

Volumetria existent

Edifici existent
7 blocs independents amb 7 nuclis 
d’escales

Edifici existent
Per poder fer accessibles tots els 
habitatges es necessitarien 7 nuclis 
d’ascensors degut a que actualment són 7 
blocs independents

Proposta de pell posterior

Proposta de circulació vertical
Escales que marquen uns recorreguts des 
de les dues connexions amb el poble fins 
cada habitatge

Proposta d’ascensors
Al connectar els 7 blocs amb les passeres 
es poden unificar els ascensors instal·lant 
només dos, reduint d’aquesta manera la 
inversió

Edifici existent
Instal·lacions deficients que requereixen ser 
renovades, per tant implicaria actuar dins 
de l’edifici existent, malmetent l’estructura

Proposta de traçat d’instal·lacions
La proposta de la pell posterior ens permet 
ubicar tots els espais d’instal·lacions a la 
part inferior i distribuir-les a través de les 
passeres sense necessitat d’actuar dins 
l’edifici existent

Possibilitat d’execució per fases

La pell posterior també es proposa poder 
fer la seva actuació per fases, responent a 
les fases del edifici. Les instal·lacions anirien 
situades a la part posterior del primer bloc. 
A la primera fase, es preveu la possible 
rehabilitació del segon bloc, de tal manera 
que els espais per a les instal·lacions ja estan 
degudament dimensionats.
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Enderroc bloc central i volum annex Rehabilitació d’un bloc Rehabilitació de l’altre bloc o enderroc


