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18 L’ELEMENT CONSTRUÏT

DEMANDES I CARACTERÍSTIQUES DE LA COBERTA

COMFORT TÈRMIC

COMFORT LUMÍNIC

ACÚSTICA

Al tractar-se d’un espai cobert exterior no es requereix que la coberta actui com un element aïllant. 
En qualsevols cas es planteja el lluernari central també com una obertura de ventilació fet que 
evitarà l’estratificació del aire a estiu i generarà una corrent d’aire continua.

En l’estat actual l’il·luminació principal de la nau es produïa zenitalment a través de dos lluernaris 
que travessen tota la nau, un d’ells a nord-est i l’altre a sud-oest. Al obrir tot el perimetre de la nau 
l’il·luminació per tot el lateral ja éss considerable, fet que treu sentit als lluernaris. 

Tot i així donada la gran separació entre laterals, la zona central on s’ha de produïr gran part de 
l’activitat queda  en penombra. És per aquest motiu que es decideix generar un nou lluernari al 
centre de la coberta mirant a nord-est on donada la gran alçada i la orientació es generara tota un 
area de llum difosa a la part central. 

Il·lumnació natural en l’estat actual

Il·lumnació natural lateral + luernari

Ventilació sense obertura superior

Plans no paral·lels

Paraments absorbents

Fronts oberts

Protecció contra el soroll d’impacte

Ventilació amb l’obertura superior i vegetació com a protecció

Ventilació amb l’obertura superior

Il·luminació natural només pels laterals

Il·luminació natural lateral + lluernari

L’activitat principal de l’espai seran actes esportius i esdeveniments festius on el soroll ambiental 
és considerablement alt. En aquest sentit al tractar-se d’un espai molt obert com a mínim en dos 
dels seus costats, i on els principals paraments verticals no són paral·les, es pot considerar que la 
possible reververació ja és inicialment baixa. 

Per altra banda l’acústica del lloc es veurà millorada per la capaciat d’absorció dels elements vege-
tals dels paraments verticals. Per tant no és considera incloure una capa absorvent a la part inferior 
de la coberta. No obstant això si que cal tenir en compte el soroll d’impacte que es produïrà per la 
pluja. Fet que ens porta a la desició d’interposar una capa entre l’acabat exterior i l’interior.




