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PLANTEJAMENT DEL PROJECTE

PROGRAMA I CARACTERISTIQUES DEL PROJECTE

d'estar estan en una zona comuna.
sala i d'estudi zona bugaderia, cuina, la 
com comuns serveis els qual el en cohousing, 

un com planteja es residència de projecte El 

Recepció - Administració

PROGRAMA DE LA NAU

Sala d'estar PB

Sala d'estar Altell

Zona d'estudi PB

Menjador Altell

Sala de residus

Sala de màquines

Zona d'estudi Altell

Cuina - Menjador

Sala de comptadors

13,75 m²

92,00 m²

65,50 m²

68,00 m²

75,25 m²

105,7 m²

43,10 m²

15,25 m²

5,20 m²

26,35 m²

Sala d'estar P1

65,50 m²

68,00 m²

75,25 m²

105,7 m²

43,10 m²

15,25 m²

PROGRAMA DE LA RESIDÈNCIA

Vivendes

Usuaris

Sala d'estar PB

Sala d'estar P2

Bugaderia PB

Bugaderia P1

Bugaderia P2
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RESIDÈNCIA D'ESTUDIANTS UAB SABADELL

SITUACIÓ ACTUAL FÀBRIQUES ANNEXES

per el projecte i es decideix no aprofitar-les per la residència.

valor tenen no xemeneia la tenen no que fàbriques dues Les 

NAU A CONSERVAR

posteriors que s'hi han fet.

intervencions ni annexos els s'aprofitaran no tant per fàbrica, 

la de nau la d'aprofitar intenció té es només projecte el Per 

A CONSERVAR

la xemeneia com a patrimoni de la ciutat.

i fàbrica la de original nau la es conserva es que el Finalment 

l'ajuntament.

per expropiades fàbriques tres ha hi l'emplaçament En 

MODULACIÓ DE LA NAU

extendre aquesta mateixa modulació.

planteja es residència de edifici nou el amb coherent unió 

una plantejar per 4m, de es nau la de viguetes les de llum La 

MODULACIÓ DEL NOU EDIFICI COL·LOCACIÓ DEL MODULS

col·loquen els moduls residencials dintre de la reticula.

es plantejada quadricula la de l'estructura Seguint 

DISTRIBUCIÓ DE LES RESIDÈNCIES

quals han de seguir la dimensió de la retícula de 4x4m.

els bany, el i terrassa una amb d'estar sala una dormitori, 

el diferenciats, espais tres amb plantegen es residències Les 

DORMITORI I SALA D'ESTAR BANY

necessària per l'accés a la residència.

pas de zona la i baixants dels situació la prèviament compte 

en tenint mòdul d'un meitat la amb dimensiona es bany El 

combinacions.

les totes en manera mateixa la de terme a dur es espais dos 

d'aquests unió La 4x4m. de dimensió una tenint reticula la de 

mòdul sol un amb dimensionen es d'estar sala la i dormitori El 

retícula de 4x4m.

 d'una dintre fa es residència la de ditributiva i estructural 

modulació la nau la amb relació una mantenir Per 
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