Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat

KRAINER
ORDENACIÓ I ESPAI PÚBLIC
Atenent al repartiment de la edificabilitat dels diferents organismes públics i a la necessitat
de la execució per fases, la volumetria s’organitza en quatre volums de diferents
proporcions, segons la superfície requerida i la seva situació en el conjunt. La proposta
s’adapta a la topografia del solar al disposar en la cota inferior un volum llarg i baix, com
a sòcol, que deixa en un segon terme dos edificis de diferents altures. El buit entre les peces
conforma un espai de relació per a la comunitat, la dimensió del qual atén a les altures
dels edificis i assoleix. L’equipament articula l’espai públic, generant una plaça d’accés que
es connecti amb l’espai públic i faciliti l’accés al centre urbà i les platges.
POROSITAT I JARDÍ D’HIVERN
L’estructura de murs de càrrega conforma una matriu d’habitacions comunicants al portell
que ofereix visuals diagonals que interrelacionen espais. Les portes connecten o segreguen
habitacions per compatibilitzar i simultaniejar diferents activitats.
HABITACIONS COMUNICANTS
La tipologia ofereix un matriu d’espais versàtils, desjerarquitzats, inclusius i adaptables.
AGREGACIÓ
Els edificis d’habitatge col·lectiu floten sobre un espai que s’obra visualment cap el talús
natural preexistent i tenen ventilació creuada mitjançant un pati anglès que garanteix, a
més, la privacitat dels habitatges situats en PB. Aquest espai alberga l’aparcament i els
trasters, tot i que és un espai d’oportunitat que podria canviar d’ús en el futur. L’espai entre
blocs actua com a vestíbul exterior on es concentren tots els accessos dels 40 habitatges
del bloc C, entre els quals es troben els de 3 habitacions, que ofereix un altre mode
d’habitar més arrelat al terra que no precisa de nuclis verticals ni ascensors, minimitzant el
mantenimnet de l’edifici. Uns umbrals a doble altura recullen totes les portes i finestres que
miren lateralment per evitar la frontalitat entre edificis i respectar la privacitat entre
habitatges.
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Dades sobre el concurs
Nom del concurs / Objecte

Concurs d’idees a nivel d’avantprojecte per a la construcció d’edificis d’habitatges de
protecció pública a la Av. S’Olivera 62, Magaluf, Calvià.

Organisme que convoca el concurs

IBAVI (INSTITUTO BALEAR DE VIVIENDA)

D’idees
Caràcter del concurs

Tipus de procediment

Obert

Composició del jurat

Nacional

Naturalesa del jurat

Extern a l’organisme convocant

Crida

Nacional

Accèssit
Resultat del concurs

Data de resolució del concurs

1 de desembre de 2017
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