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ESTRÀTEGIES / TÀCTIQUES
ANALISI CONCEPTE PROJECTE IMPLEMENTACIÓ

ANALISI

Detecció d’elements arquitectònics patrimonials. Aquests espais 
o objectes arquitectònics doten a la instal·lació de valor, però 
sovint no compleixen els requeriments de la normativa actual

ESTUDI

Revisió de la normativa del codi tècnic i municipal per comparar 
oportunitats i maneres d’incorporar els requeriments.

PROPOSTA

Estudi de l’estratègia en concret que distorsioni l’element sense 
alterar la imatge però dotant de les necessitats acutals.

MATERIALITZACIÓ

Gran part de les actuacions que es proposen seguirant 
un mateix patró de materials emprats generant les dife-
rents accions:

- Realçar la pedra vista pròpia dels murs de l’edifi-
cació.

- Utilitzar l’acer corten com a recurs exterior que 
marca l’actuació realitzada alhora de connectar els 
espais.

- Utilitzar la fusta en les actuacions interios de ma-
nera habitual.

ESTRATÈGIES DE PROJECTE

ESTRATÈGIES ENERGÈTIQUES ESTRATÈGIES DE PROGRAMA

Disseny d’accions passives

Tot i que les construccions del segle XVI no son caracte-
ritzades per les seves propietats i qualitats energètiques 
pasives, cal estudiar com potenciar la seva composició 
adaptant-la per aconseguir millorar l’aïllament i estanquei-
tat. Gran part d’aquesta actuació es centrarà en unions i 
carpinteries.

Per una altra banda, l’estudi de la venti·lació creuada i la 
il·luminació natural també serà un punt d’importancia re-
llevant.

Disseny d’accions actives

Amb les característiques pasives activades, el planteja-
ment energètic emprat és el de la màxima desconnexió 
dels subministres exteriors, aprofitant energies renovables 
que proporciona l’entorn per la ubicació i entorns en els 
que es situa.

La proposta es basarà en la posada en marxa de l’AFS dels 
aquifers tot aplicant el sistema de geotèrmia per l’obten-
ció de l’ACS i calefacció.

Per a la construcció dels diferents espais es tindrà en compte el Decret que regula les instal·lacions juvenils, 
el qual regula aspectes com l’Emplaçament, l’accés, el subministre d’aigua, l’evacuació deixalles, instal·lacions, 
distribucions, dormitoris, menjadors, cuines, sales d’activitats i serveis externs com infermeria, instal·lacions 
per rentar roba, farmacions, piscina o altres.

Com aquest decret és, en gran part, escàs d’informació, per al disseny d’espais especialitzats, com la cuina o 
lavabos, es te en compte els criteris per a la construcció de nous edificis docents públics.

Grups / Entitats / Escoles Amics / Famílies

Habitacions grans
Lavabos colectius

Prioritat de planta primera per a la facilitat 
de moviments

Habitacions petites
Lavabos privats en habitació

Espais comuns adaptables i flexibles segons l’activitat del moment.

Seguint els fins dotacionals de l’Obra de la Visitació, la propietat preten convertir la finca de Can Xammar en una instal·lació juvenil. Extraient de referència instal·lacions properes 
similars en ubiació i edificabiliat, valorem els espais necessaris.

Can  Xammar

Can Ribas

Can Rabassa

Can Moncau

La Granja

Cal Putxet

La Farga del Montseny

Situació d’instal·lacions juvenils a la co-
marca del Vallès Oriental

Can Ribas
Població: Bigues i Riells
Nº de places: 190

Can Montau
Població: La Roca del Vallès
Nº de places: 64

Can Putxet
Població: Sant Celoni
Nº de places: 80

Les tres instal·lacions esmenades compten amb espais que la finca estudiada també podria proposar i comptar. Aprovada la viabilitat es contrueix el projecte de la finca de Can 
Xammar en clau d’instal·lació juvenil, per tant comptant, a més a més amb les caracteristiques que el Decret 140 / 20003 de 10 de juny, d’aprovació del Reglament d’instal·lacions 
destinades a activitats amb infants i joves requereix.

A l’hora de dissenyar espais d’ús comú, es projecten espais flexibles, polivalents i mòbils per a generar dife-
rents usos.

Per a la gestió d’espais dormitori es té en compte la dualitat de dues tipologies d’usuaries amb requeriments 
i necessitats diferents:


