FASE I

1.CICLE VITAL

2.NUCLI EXCÈNTRIC

3.ANELLS DE DENSITAT

4.NODES D’ACTIVITAT

5.PASSEIG

6.CARRER COMERCIAL

Tot el cicle de vida ha d’estar representat amb escenaris i
espais que permetin l’interecció i el pas d’una etpa a l’altre.

Els nuclis urbans s’han de situar des del centre de gravetat cap a les fronteres.

Projecta la quantitat d’habitatges en cada anell de densitat en
funció de les preferències dels usuaris.

Crea una xarxa de nodes d’activitats entrellaçats i connectats
amb vies de circulació.

Traça els passejos de manera que connectin diferents nodes
d’activitat i promoguin el fluxos de persones en els dos
sentits.

Les àrees comercials s’han de formar en carrers peatonals curts
que estiguin ben connectats amb les artèries rodades.

7.VIDA NOCTURNA

8.RELACIONS ENTRE ETAPES

9.GRAUS DE PUBLICITAT

10.COMUNITAT IDENTIFICABLE

11.ANCIANS

12.VIES VERDES

Situa tots els serveis d’oci nocturns en una mateixa zona ben
il·luminada.

El sistema ha de permetre la varietat d’unitats familiars, la
combinació d’habitatges i les relacions entre etapes.

Mitjançant el traçat de tres tipus de vies, ofereix a l’usuari la possibilitat descollir habitatges amb diferents graus de publicitat.

Forma agrupacions d’habitatges i terrenys comuns que
promoguin la creació de comunitats identificables.

Determina una quantitat d’habitatges situats a prop del centre i
els serveis que estiguin destinats als ancians.
.

Procura tenir el màxim terreny permeable i selecciona la vegetació segons el clima del territori.

13.PORTES URBANES

14.ELS NENS A LA CIUTAT

15.CARNAVAL

16.VEGETACIÓ ACCESSIBLE

Marcar totes les fronteres internes amb un significat simbòlic, la “porta”.

Promou xarxes i recorreguts segurs que permetin als nens explorar
lliurament el món dels adults.

Pensa l’espai públic per a que es puguin donar activitats de lleure i
esbarjo.

18.AIGUA

19.TERRENY SAGRAT

20.TERRENYS COMUNS

21.CICLE D’AVENTURES

22.RECINTES PÚBLICS EXTERIORS

No amaguis l’aigua, posa-la a la vista de tothom.

Proporciona a cada comunitat un espai que pugui respondre a
aquesta necessitat.

Reservar un percentatge de la superfície edificable per a terrenys
comunitaris que permetin establir vincles dins la comunitat.

Projecta camins i parcs amb espais de joc que connectin als nens
de les diferents comunitats.

Promou locals a l’aire lliure parcialment tancats per a establir
racons de trobada.

23.ACTIVITAT FÍSICA

24.LA FAMILIA

25.UNA LLAR PRÒPIA

26.SOCIETAT ADOLESCENT

27.CAFÈ- TERRASSA

Col·loca zones per a la pràctica d’esport en les comunitats d’habitatge i les
comunitats de treball.

Desencadena processos que estimulin l’agrupació de diferents
famílies en espais comunitaris.

Aposta per una propietat de control que atorgui als habitants la
gestió total de les seves llars.

Fer que la comunitat sigui un espai de “prova” en el que, l’adolescent pugui experimentar el rol que vulgui adquirir a la vida.

Proposa cafès-terrassa en vies de circulació importants tot fent
sentir als usuaris còmodes i protegits.

28.BOTIGA LOCAL

29.PASSATGE INTERIOR

30.FAMÍLIA D’ENTRADES

31.ESPAI EXTERIOR POSITIU

32.JARDÍ SEMI-OCULT

Col·locar botigues de queviures i articles diversos en llocs vistosos i
transitats.

Traça passatges interiors que actuïn com a dreceres i dimensiona’ls
amb l’escala adequada.

Disposar les entrades per famílies de manera que es reconeguin i
s’identifiquin fàcilment.

Dota els espais exteriors amb caràcter de manera que formin habitacions a l’aire lliure.

Troba una situació intermèdia entre el jardí exposat o totalment
aïllat, que permeti l’equilibri entre els dos mons.

33.TRANSICIÓ A L’ENTRADA

34.LA FORMA DEL CAMÍ

35.DENSITAT PEATONAL

36.BOSSES D’ACTIVITAT

37.ELEMENT CENTRAL

Projecta la transició com un recorregut vital per arribar a l’habitatge.

Projecta racons tangencials al camí que promoguin la intimitat i el
desenvolupament d’activitats diverses.

Dimensiona els espais a partir de la previsió de la gent que l’utilitzarà.

Col·loca bosses d’activitats al perímetre de les places.

Col·loca al centre de la plaça un element identitari i que promogui la sensació de confort i seguretat.

38.GRADIENT D’INITMITAT

39.ÀREES COMUNS AL CENTRE

40.ESPAI D’ENTRADA

41.DOMINI DE LA PARELLA

42.DOMINI DELS NENS

Projecta els espais creant seqüencies, anant del públic al privat permetent a l’usuari fer-ne la gestió de l’ús.

Situa els espais comuns en els centres de gravetat dels grups,
fent que els camins siguin tangents a ells.

Projecta l’entrada principal d’un edifici com un espai de transició
entre l’arribada i la sortida, a cavall entre interior i exterior.

Una part de la casa s’ha de distingir de la resta d’espais per tal
de proporcionar a la parella un espai íntim i adult.

Projecta un espai per als nens que sigui prou gran per sentir-se lliures, però amb cert límits.

43.CASETA D’ADOLESCENTS

44.CASETA D’ANCIANS

45.OCUPACIÓ ESTABLE

46.LLUM ALS DOS COSTATS

47.BALCONS DE 1.80 M

Projecta una caseta que expressi el començament de la seva independència,
essent fàcilment identificable però amb contacte a la llar.

Proporciona casetes per ancians intercalades amb la resta d’habitatges que els permetin seguir en contacte amb el món rel i la societat

Anima a totes les persones que treballin per tenir una ocupació
estable que els hi dongui sentit a les seves vides

Localitza totes les habitacions de manera que estiguin il·luminades
sempre per dos bandes exteriors.

Procura que els balcons, porxos o galeries tinguin una amplada
mínima de 1.8m i si es possible que no quedi totalment volant
fora de l’edifici.

48.L’ARBRE COM A LLOC

49.CAMINS AMB PÈRGOLES

50.ESPAI FINESTRA

51.ARMARIS ENTRE HABITACIONS

52.CUINA LLUMINOSA

Pensa molt bé la localització i la espècie escollida a l’hora de col·locar un
arbre no sigui merament ornamental.

Quan els camins reclamin una protecció especial o necessitin un
major grau d’intimitat proposa la col·locació de pèrgoles.

Converteix almenys alguna finestra de l’habitatge en espai finestra
que proporcioni al usuaris un ambient especial i còmode.

Col·loca armaris encomptes de murs entre les diferents haitacions
per tal de donar caràcter a les entrades i otorgar un millor aïllament
acústic.

A l’hora d’organitzar la distribució d’una casa no deixis la cuina
pel final i enfoca la seva localització com una peça central de la
vida familiar.

Crea zones verdes públiques a prop d’habitatges i llocs de treball,
que ajudin a les persones a entrar en contacte amb la natura.

17.PETITES PLACES PÚBLIQUES

Projecta places de petites dimensions que facilitin l’ocupació i
el flux de persones les 24 h del dia.
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