
00 . Residenza porto fluviale 

Roma, projecte d’erasmus 3r de carrera, simplicitat i volumetria sense criteri, 

Projecte replantejat per complert per a dotar-lo d’un fonament conceptual i projectual sòlid. 

 

01. Roma, falta de residències d’estudiants 

A Roma hi ha una falta de residències d’estudiants, els preus de l’allotjament (per estudiants) estan per els 
núvols i hi ha una forta demanda de alternativa habitacional. 

Al sud del centre de Roma es concentren una sèrie de barris (abans periferics) predominantment industrials 
ja que abans hi havia un port fluvial i s’hi concentrava la major part de la industria de Roma (Dipòsits de gas, 
escorxadors, magatzems...) 

Aquestes estructures fabrils han quedat obsoletes i s’han descentralitzat, i ara aquests espais estan sent 
restaurats com a nous centres d’activitat de Roma, amb gran presència d’equipaments (molts universitaris) 
que no tenen espai a la zona més cèntrica. 

L’exemple n’és Roma Tre, universitat descentralitzada però amb gran presència en aquests barris. 

02. Estratègies urbanes, volumetria resultant 

Les estratègies d’implantació son conseqüència de la adaptació a una màxima molt freqüent en 
l’arquitectura italiana que busca la harmonització d’una intervenció amb el context immediat, es busca 
respectar al màxim les preexistències, fent que l’edifici s’integri amb el seu entorn,  adoptant estratègies de 
volumetria, tipologia i estètica que el permetin no ser un foraster al barri. 

 1-Alineació a vial, per a promoure la construcció d’una imatge de ciutat, a un lloc com  

 Roma on l’espai públic es configura com l’ interstici entre les construccions. 

 2-Adequació a les preexistències, es busca relacionar-se respectuosament amb les   

 Preexistències, donant espai als llocs on hi ha façanes existents que tenen finestres  

 que ventilen, i enganxant-se a les mitgeres cegues. 

 3- Configuració de l’espai públic, l’edifici segueix les directrius dels espais buits existents estenent-los  

 Per a generar una relació més harmònica entre els espais existents i els que es generen de nous. 

 Es configuren 3 espais de caràcter molt diferent, una plaça pública oberta al carrer amb una planta  

 Baixa on hi ha un restaurant, una plaça col·lectiva on miren els habitatges, les sales d’estudi i el 
gimnàs (privat per als estudiants). I una plaça també pública però més de pas, d’ús per als estudiants per 
anar al pàrquing de bicicletes i per a la pàrroquia de l’esglèsia que hi fa dinars populars i trobades. 

 4- Mimetització d’alçades, Per a reforçar aquest respecte a l’imatge harmònica de l’entorn, l’edifici  



 Adapta les seves alçades als edificis als que enfronta/als que s’enganxa, mimetitzant l’edifici amb el  

 Seu entorn  

 5-Articulació seguint circulació, L’edifici s’articula mitjançant la unió de dos eixos, un de privat 
(habitacions)  i un de públic (espais comunitaris), el punt on es troben aquests dos eixos és l’element 
principal de gestió de la circulació (escala+ascensor) 

3d expotat: Aquí veiem aquesta relació en creu dels diferents usos, les habitacions orientades Nord-Sud per 
a articular-hi el mòdul, i els espais comunitaris creuant-les fent així de nexe entre les dues places (pública i 
col·lectiva) i articulant l’edifici. 

 

03. Estratègies habitacionals, mòdul resultant 

La vida d’estudiant té un perfil molt més homogeni que altres estadis de la vida, això permet treballar amb 
mòduls rígids on les condicions  de relació entre els espais estan preestablertes. Aquest mòdul parteix de la 
identificació i  classificació de les accions que duran a terme els estudiants en els diferents espais projectats. 

Per a optimitzar els espais de la residència, es busca maximitzar els espais col·lectius i públics, que per 
efectes de la simultaneïtat són més eficients i permeten la generació de vincles socials entre els estudiants, 
reforçant la idea del col·lectiu per sobre de la individualitat. 

Les diferents accions s’ordenen en funció  de la tipologia d’espai que ocupen, veient quines poden ser 
compartides entre moltes persones, quines s’han de reduir a un cercle íntim, i quines han de ser per força 
exclusives de l’individu. Això genera un esquema on els espais es comparteixen de forma exponencial, tenint 
una habitació per persona, un bany compartit cada dues persones, una cuina menjador compartida cada 4 
(aquesta relació d’espais, 4 habitacions, 2 banys i una cuina menjador és la que forma el mòdul) 

Cada planta consta de 5 mòduls que comparteixen una sala d’estar, i els 15 mòduls totals (60 persones) 
comparteixen espais comunitaris polivalents, sales d’estudi i el gimnàs. 

 

04. Planta baixa 

La planta baixa evidencia les relacions entre els espais públics i el paper que te l’edifici per a relacionar-los, 
s’hi ubiquen  els usos més públics, relacionant-los amb l’espai exterior i estenent així aquests usos a les 
plaçes, responent aquests usos al grau de privacitat de cada plaça (restaurant a plaça pública, espais 
polivalents i gimnas a la plaça privada), i al centre de tots aquests espais hi ha el Hall, que comunica també 
l’ascensor i la distribució cap a tots aquests espais. 

L’edifici té dos accessos, un de principal a través del Hall al carrer Via dei Magazzini Generali, i un altre a 
través de la plaçeta de la parròquia, d’ús exclusiu dels estudiants i amb un pàrquing de bicicletes. 

 

05. Planta primera 



En planta primera s’identifica clarament la distribució en creu de les tipologies d’usos, creuant els mòduls 
d’habitatge amb les sales d’estudi i les sales d’estar, l’agregació de mòduls s’articula seguint la passera 
d’accès, que fa de filtre i nexe alhora entre els diferents mòduls. 

 

06. Planta segona 

La coberta de les sales d’estudi esdevè una terrassa d’ús comunitari, accessible des de la planta segona ja 
que la coberta és transitable. 

 

07. Planta coberta 

El sistema d’evacuació d’aigües pluvials es fa en funció del tipus de coberta, les cobertes dels volums sòlids 
s’evacuen mitjançant una coberta plana, on s’han traçat unes àrees de forma que es distribueix l’aigua 
equitativament entre tots els calaixos d’instal·lacions. L’aigua de la coberta de la passera s’evacua per el un 
canaló situat al punt més proper a la façana, permetent així reduir l’escorrentia a través de les passeres, 
aquest canaló desaigua als baixants situats en el pla de façana. 

 

08. Alçats 

Els alçats son una conseqüencia formal de les condicions de relació de cada un dels espais amb l’espai al que 
enfronten.  

La façana sud és on hi ha els usos més col·lectius, agrupant cuines-menjador i el volum de espais polivalents, 
de manera que es formalitza en un pla molt més permeable i que permet la visibilitat i comunicació a través 
d’ella. 

La façana nord funciona com a filtre de privacitat per a les habitacions, les finestres s’agrupen de dues en 
dues per a trencar la monotonía dels forats. El volum principal s’enretira a l’eix col·lectiu per a marcar 
l’entrada i trencar la linealitat en façana. 

 

09. Seccions 

Aqui s’aprecia la relació jeràrquica dels espais i la seva implementació. El bloc col·lectiu es desenvolupa en 
un degradat de privacitat en alçada, com més adalt es troben els espais, més privats son, deixant en planta 
baixa els espais més públics. 

En el bloc de les habitacions veiem com es desenvvolupa linealment aquesta relació, passem de la passera, a 
l’espai cuina-menjador que mitjançant un fiestral abatible permet l’apropiació d’una part de la passera, 
d’aqui a les habitacions, que ja a la cara nord són els espais privats individuals i que donen accès als dos 
banys. 

 



10. Renders 

La estètica de l’edifici respon a aquestes condicions projectuals, una façana nord opaca, una façana sud 
permeable que es relaciona amb els espais interiors, la passera sobredimensionada per a que permeti uns 
usos més variats que la ciruculació... 

 

11. Estructura 

L’estructura principal és de forjat de bigueta de sola in situ recolzada sobre murs de fàbrica de totxo ceràmic 
massis, de mètrica Romana. Els espais interiors estan dissenyats de forma que l’estructura murària quedi 
ben trabada, permetent fer murs més prims que si aquesta hagues de ser estable per si mateixa. 

Els murs s’interrompen a cada planta per els cèrcols del forjat, reduïnt la esbeltesa de l’estructura i 
millorant-ne el comportament devant un terratrèmol. 

Les passeres es construeixen mitjançant lloses massisses de formigó armat recolzades sobre pòrtics de 
perfileria d’acer laminat que es recolzen a uns pilars HEB a la façana exterior, i al cèrcol de l’estructura 
murària mitjançant unes esperes posades prèvies al formigonat. 

 

12. Façana sud 

La façana sud esta composada per un cavity wall amb cambra d’aire, la cara interior és la mateixa estructura 
portant, mentre que la cara exterior es recolza sobre la llosa del forjat de la passera. Aquests dos murs 
queden lligats mitjançant papallones que donen certa tolerància en la deformació diferencial entre els dos 
elements. 

La col·locació de l’aïllament a la cara exterior del  forjat permet la rotura total del pont tèrmic, reduïnt 
d’aquesta manera les pèrdues energètiques i millorant l’eficiència de l’edifici. 

13. Façana nord 

La façana nord, que no queda exposada al sol, esta composada per un cavity wall semse cambra ventilada, la 
cara exterior queda lligada a la interior mitjançant papallones de lligat.  El premarc de la finestra es clava a la 
fulla interior però queda enrasat a l’aïllament, no deixant cap pont tèrmic i millorant l’eficiència. 

 

14. Energia + Renovació d’aire 

L’edifici funciona sobretot mitjançant estratègies passives per a generar el confort, la mateixa estructura 
aporta inèrcia, i l’envolvent tèrmica es dissenya per a eliminar els ponts tèrmics. 

Els habitatges funcionen mitjançant un sistema de terre radiant amb renovació mecànica de l’aire, el terre 
radiant es divideix en 3 circuits en funció de l’ús (habitacions, banys i cuina-menjador) per a facilitar la gestió. 

El sistema d’aire incorpora un intercambiador de calor per a reduïr les pèrdues que provoca la renovació 
constant d’aire exterior. 



 

15. Incendis 

L’edifici es dimensiona per a assegurar els recorreguts d’evacuació fins a arribar a una sortida de planta, 
col·locant una escala auxiliar a l’extrem de l’edifici. Les plaçes de planta baixa es comproven com a espais 
exteriors segurs de cadascun dels conjunts d’evacuació.  


