Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat
Descripció del projecte. S’han de destacar les innovacions i aportacions a l’avanç del coneixement que
incorpora el projecte. Es poden incorporar memòries, plànols, fotografies, esbossos, etc. També
l’adreça web si s’ha penjat més informació sobre el projecte a la web.
Es proposa un edifici que s’articula per tal d’alinear-se a dos carrers. D’aquesta manera redueix el front
per a adquirir un gra menor propi del teixit de casc antic contigu. Aquesta operació genera, al mateix
temps, dos buits en diagonal, a les cantonades oposades del solar. Buits que limitats per una tàpia
perimetral generen dos espais intermedis entesos com a patis de parcel·la de diferent caràcter, que
recorden als corrals tradicionals, aquí dotats d’ús comunitari. El més pròxim al centre del poble, recull
l’entrada per als vianants. Es tracta d’un espai verd que manté una palmera centenària preexistent en
el lloc. L’altre, pavimentat, conforma una plataforma-mirador cobrint part de l’aparcament, que gaudeix
de les vistes cap al paisatge i el mar aprofitant la condició límit del solar als afores del poble. L’edifici
s’escalona en el solar atenent al pendent del mateix. Les cobertes inclinades de teula àrab, les façanes
de buits estucades i les tàpies de marès que extenen el sòcol de l’edifici, li otorguen un caràcter capaç
d' integrar-se i dialogar amb el lloc sense recórrer a mecanismes mimètics.
L' edifici de 15 metres de profunditat, arriba als 28 en la zona de solapament. Una única passera es
desenvolupa al llarg de l’edifici incorporant una entrada de llum zenital quan la passera es dilata en la
zona central. Es tracta d’una passarel·la exterior que permet la ventilació creuada dels habitatges
passants, protegida del sol per un tancament de lamel·les de formigó blanc que filtren l’aire, la llum i la
mirada cap als patis de la parcel·la. Aquesta passarel·la es dilata en les zones d’entrada als habitatges,
generant espais d’ombra, de manera que s’entra a la casa a través de la terrassa. Espai que també
permet ventilar i il·luminar un dels dormitoris.
Passarel·la i terrasses constitueixen un sistema de recursos passius que millora les condicions de
sostenibilitat de l’edifici.
El sistema d’agregació trava les mitgeres buscant la diagonal en planta, alhora que es despleguen els
testers generant uns buits de major escala que doten a la volumetria d’un gra més petit. La dimensió
de l’edifici requereix dues escales per a garantir l’evacuació, situades en les cantonades de la dilatació
de la passera.
La tipologia d’habitatge passant busca la màxima distància entre habitacions per aconseguir un grau
major de privacitat, unides per un espai articulat que configura distints àmbits diferenciats però sense
perdre la unitat visual mitjançant llargues diagonals. Les zones del menjador i de l’estudi, constitueixen
espais que per la seva proximitat a les habitacions es poden incorporar a les mateixes a través de grans
portes corredisses. La sala d’estar i la cuina dilaten el centre de gravetat de la planta mirant cap a
l’exterior gràcies a les terrasses col·locades en diagonal recordant a una altra escala el mateix
mecanisme que organitzava els patis de parcel·la.

Adjuntamos el acta del jurado del concurso Nacional de ideas donde se presentaron 51 propuestas
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