ELS TERRATS

Sobre els prototips
Quan Le Corbusier treballava l’Unité d’habitation de Grandeur
Conforme aspirava a aplicar el paradigma de la fabricació
estandarditzada que tant li havia captivat, a la producció
d’habitatges a la postguerra. Les experiències de Marsella,
Saint-Etienne o Berlin –inclús les de GODB al carrer de Bercantí
als anys 60- van mostrar la diﬁcultat d’aquest objectiu, el
embrió d’un fracàs que en deﬁnitiva va orientar l’arquitectura
cap a solucions més contextuals.
Avui fer un prototip habitacional no s’entén doncs sense el
context en una dinàmica inversa, de lo particular a lo general,
sense renunciar a la innovació tecnològica contextualitzada.
Així sembla que l’elecció del emplaçament d’aquest concurs
permet la proposta, humil en tamany però ambiciosa pel que
té de extreure d’unes condicions particulars unes propostes
amb vocació d’universals.
Els recursos
Les condicions particulars, son les oportunitats d’un
emplaçament, accepció extensa del concepte obsolet de solar.
La lectura del projecte neix de l’anàlisi positiu d’aquestes
condicions físiques, urbanes i programàtiques del lloc:
optimització i protecció de l’orientació Sud, la morfologia
urbana amb uns blocs que permeten les ventilacions
creuades i les vistes llunyanes –tot i que naixeren d’un polígon
d’habitatges als anys 50- , i les sinèrgies possibles amb els
equipaments més pròxims com ara el Centre per gent gran o
relativament propers com el Centre d’Art Bombas Gens, que té
a més un caire social important.

N

Evolució volumétrica i adaptació a l’entorn

L’especiﬁcitat de la disciplina arquitectònica no pot eludir
qüestions de forma, tant urbana com arquitectònica. Així la
volumetria proposada s’adapta i es relaciona amb les 4 alçades
del context (ﬁg *) a través de retranquetjos i extensions en
alçada amb les xemeneies solars.
La forma urbana del blocs genera una altra oportunitat des
de la seva geometria com es la consideració dels xamfrans
i vèrtexs dels blocs lineals. En el nostre cas el bisellat a 45º
suavitza l’aresta i permet enriquir la vista, el solejament
i les ventilacions i situa als altres extrems terrats que
desmaterialitzen el volum i s’integren millor amb la mitgera.
Un sistema lleuger de terrats en voladís amb persianes
tradicionals construeix una façana profunda, útil tant
funcionalment com climàticament.

La priemra operació es la regularització Un segón volum exent de l’anterior i
del CMAPM genera espais intersticials
de la geometria complexa de la
que allotjaran circulacions i espais de
mitgera existent.
relació i control climàtic.

El volum es retalla i estira buscant
un diàleg formal amb els ediﬁcis de
l’entorn.

Una série de retalls i retranquejos
del volum consegueixen suavitzar i
integrar la proposta, i crear terrasses als
dos volums.

El xamfrà es desmaterialitza en
terrasses exteriors i l’espai intersticial
s’ocupa amb grans ”ximeneies”, amb
una funció important com elements de
regulació tèrmica i relaciò social.

Volum ﬁnal. L’acada de les ximeneies
dialoga amb els ediﬁcis de l’entorn.
Els accesos queden destacats per dues
marquesines d’entrada.
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INTERÈS CIENTÍFIC I INNOVADOR DE LA PROPOSTA

PLANTES 1:250

La innovació es al temps tipològica i tecnològica. La proposta
planteja un ediﬁci innovador des de la seva proposta programàtica
que transcendeix el model habitacional i el seu àmbit estricte
d’actuació. El projecte busca sinèrgies no sol programàtiques amb
el barri sinó inclús físiques com es la proposta de connexió amb
el terrat del centre per a gent gran amb el primer pis del nostre
equipament ambiental. Proposem doncs un ediﬁci híbrid elaborat
no solament amb una proposta habitacional ambiciosa sinó amb un
conjunt de serveis a l’abast dels seus habitants però també dels veïns
del barri i usuaris del centre contigu: en planta baixa a banda d’una
“concergeria”, un “repair cafè” tant per encontres intergeneracionals
com per reparar les bicicletes –també les compartides que tenen
un local important-, espais d’encontre i trobada que son tendència
a tota Europa i complement necessari a la xarxa existent a la
ciutat. El projecte estimula l’atenció per la salut no solament amb
la presència de la natura (sols permeables, vegetació) sinó amb la
claredat i incentivació dels elements de comunicació exterior tal i
com estableix p.e la guia de disseny de NY.

PLANTA CINQUÉ PIS 5

Des del punt de vista tecnològic s’aposta per la industrialització una
solució estructural híbrida amb una estructura de formigó al nucli
per tal d’absorbir els esforços horitzontals i tot un sistema de panells
de fusta CLT tant en forjats com en murs perimetrals.
L’aposta per la construcció en sec es completa amb una innovació en
fase de patentat al ministeri, el sistema STRATOS: SATE ceràmic amb
aïllament de suro (amb peces de 100x50cm amb unió encadellada
en sec) i ﬁxacions a la fusta a través de les juntes. A la façana nord es
prefabrica una ﬁnestra-alcova, matalàs acústic i tèrmic que admetria
diverses conﬁguracions.

PLANTES 1:400

Int.
Espais relacionals
Unitat habitacional familiar
Residència intergeneracional
Total

64
86
150

Ext.
55
4
51
110

PLANTA TERCER PIS 3

PLANTA COBERTA
Int.

Espais relacionals
Unitat habitacional familiar
Unitat habitacional comunitària
Total

64
108
172

Ext.
53
4
34
91

Int.
Espais relacionals
Unitat habitacional familiar
Unitat habitacional comunitària
Total

71
108
179

Int.

Ext.
27
4
4
35

Ext.
24
4
34
62

PLANTA PRIMER PIS 1

Des del punt de vista funcional la construcció del aparcament no és
estrictament necessària amb la qual cosa el cost es reduiria. S’han
disposats 5 places i dues compartides elèctriques amb lo qual cosa
no es necessària la ventilació mecànica. La viabilitat amb els mòduls
econòmics de la HPO s’ha de contemplar amb una mirada que
inclogui la vida útil del ediﬁci i en particular els consums energètics.
S’ha de tindre en compte que una aposta seriosa per la sostenibilitat
(certiﬁcació A) exigeix un increment de cost de al voltant del 5 al
10%. Es fa necessari llavors fer visible el estalvi en la vida útil i el
impacte favorable. (mòdul compensat)

Ext.
88
23
111

PLANTA SEGÒN (i QUART) PIS 2 (i 4)

VIABILITAT TÉCNICA I ECONÓMICA

El ediﬁci compleix els requisits establerts per la normativa urbanística
i del CTE especialment pel que fa a la DBSI (escala exterior) i a la
DBSUA. Pel que fa a la tècnica, la realització d’operacions en curs
similars amb la mateixa tecnologia estructural i tecnològica es
el millor aval a la viabilitat tècnica. A més es realitzen algunes
simpliﬁcacions constructives (com separar-se de la mitgera sud) i
unes llums estructurals domèstiques que juntament amb una elecció
d’acabats senzills i mínims (absència de fals sostres, agrupament
de instal·lacions verticals) van en la línia de la simpliﬁcació
pressupostaria.
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PLANTA SETÈ PIS 7
Int..
Int
111
71
182

Ext
xxtt.
8
163
633
4
175
75
75

Espais relacionals
Unitat habitacional familiar
Residència intergeneracional
Total

62
86
148

PLANTA BAIXA

Equipament ambiental/
Repair café
Espais relacionals
Pati
Aparcament bicicletes
Circulacions
Total

Int.
111

Ext.

57
34
39
16
223

34

PLANTA SOTERRANI -1
Aparcament
Circulacions
Instal·lacions
Total

PLANTA SISÈ PIS 6
Int.
190
19
29
238

Ext.

Int.
Espais relacionals
Unitat habitacional familiar
Residència intergeneracional
Total

71
86
157

Ext.
27
4
4
35

N
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AXONOMETRIA CONSTRUCTIVA
A

Alcoba prefabricada

B

SATE ceràmic prototip “Stratos”

C

Façana de panells de fusta contralaminada CLT

D

Façana sud: panel CLT retallat per ventanals
d’alumini doblat amb SATE ceràmic “Stratos”.

E

Terrassa a sud

F

Persiana “Barcelona”

G

Forjat de panells CLT

H

Nucli de formigó

FAÇANA

DETALL FAÇANA NORD - ALCOBA PREFABRICADA

DETALL FAÇANA SUD - TERRASSES AMB PERSIANA “BARCELONA”

Alçat Oest
Carrer Trainera

Alçat Sud
Carrer Falutx

SUD

FAÇANA
NORD

Alçat Nord
Carrer Joaquín Ballester

Cob +29.40m

Cob +29.40m

Cob +25.80m

Cob +25.80m

P7 +22.80m

P7 +22.80m

P6 +19.80m

P6 +19.80m

P5 +16.80m

P5 +16.80m

P4 +13.80m

P4 +13.80m

P3 +10.80m

P3 +10.80m

P2

+7.80m

P2

+7.80m

P1

+4.80m

P1

+4.80m

PB

+0.00m

PB

+0.00m
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CAP ACAP
FORAA FORA

CAP
DINS
CAP
AADINS
T

Espais col·lectius

re

Són els llaços que la vida quotidiana en aquest prototip de conjunt residencial teixirà,
al ﬁl dels ODS 10 (Reducció de les desigualtats) i ODS 11 (Ciutats y Comunitats
Sostenibles). Serà un espai on la xarxa comunitària siga el principal element de cohesió
social i per això es planteja un ediﬁci que facilita l’establiment d’aquestes relacions “cap
a dins”, entre les persones residents, i entre aquestes i les que utilitzen l’equipament en
planta baixa; però també “cap a fora”, reforçant vincles comunitaris amb l’entorn, amb
les entitats, equipaments i serveis propers a l’ediﬁci.
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La relació amb l’entorn.
Es basa en els espais oberts de la peça, que poden ser d’ús semi-públic o comunitari,
i també mitjançant l’equipament ambiental. Aquest equipament té la vocació d’espai
públic cobert, i la possibilitat de ser l’extensió del terrat del centre de majors adjacent.
Funcionalment, parteix de la tendència “maker”: un espai tant de reparació com de
fabricació 3D que es centra en la reutilització per generar un impacte ambiental positiu i
que és complementari tant als equipaments de proximitat com als de ciutat.

Es refereixen als espais quotidians
de creuament i trobada espontània
a cada planta i als terrats, així com
als usos compartits, com els
llavaners.
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Espais relacionals

at

Es basa en la ﬂexibilitat i en la possibilitat de donar resposta a diferents situacions vitals.
Hem analitzat les necessitats d’habitatge d’emancipació per a persones joves que es
mostren al “Estudio sociológico sobre la juventud de la Comunidad Valenciana” del
Consell de la Joventut i hem comprovat l’existència d’espais urbans sensibles en l’entorn
de l’actuació, i de vulnerabilitat socio-demogràﬁca segons les dades del visor VEUS. Així,
plantegem un ampli catàleg d’espais habitacionals: habitatges compartits temporals
(que absorbeixen situacions d’emancipació juvenil, unitats d’inclusió o tutelades,
persones grans que viuen soles, estudiants,...); habitatges per a unitats familiars en risc
(dones maltractades i els seus ﬁlls i ﬁlles, desnonaments, famílies amb baix nivell de
renda,…); i espais de co-living (que tant poden donar servei als habitatges temporals
i familiars, com funcionar de manera autònoma. S’afegeix un equipament ambiental
en planta baixa, i múltiples espais de relació veïnal als terrats que va generant la peça.
S’incorpora també un sistema de mobilitat compartida amb bicicletes, patinets i cotxes
elèctrics d’ús comunitari.

Són els espais de convivència
entre unitats familiars diferents.
Són les plantes dedicades a
residència, i els espais motxila.

Llit d
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MODEL HABITACIONAL PROPOSAT
LLAÇOS COMUNITARIS
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És on és donen els usos més
públics, oberts a persones de fora
de l’edifici: al repair café, al espai
de coworking i als vincles directes
amb el CMAPM.

La gestió.

2

EN EL TEMPS
Apareixen 3 nivells de gestió. El primer, el quotidià, relacionat amb els espais de
trobada del veïnat, de funcionament espontani (prendre la fresca, compartir una
beguda, llegir…). El segon, la gestió comunitària de la mobilitat compartida i l’ús de
l’equipament. I el tercer, la co-gestió vinculada a convenis amb entitats, per exemple
per als habitatges compartits temporals o per al propi equipament. Apostem per què
els habitatges siguen de lloguer públic de llarg termini (model vienès), que permeten
la planiﬁcació vital i possibiliten una barreja de situacions socio-econòmiques diverses,
sense caure en la “guetització”. Depenent del destí dels habitatges temporals, la
seva repercussió econòmica pot variar des de situacions de cessió gratuïta (en el cas
d’habitatge d’inserció), a altres de lloguer públic per a joves o gent gran.
El procés d’anàlisis i vinculació social.
La deﬁnició del programa s’ha realitzat a partir d’anàlisis preliminars de les necessitats
i situacions socio-econòmiques locals. Proposem vincular el procés de redacció del
projecte arquitectònic a una investigació socioterritorial aterrada a la vida comunitaria
actual: anàlisis profund de dades (estructura demogràﬁca, nivells de renda,
vulnerabilitat,…); observació de les dinàmiques socio-urbanes de l’entorn; i contactes i
entrevistes amb una mostra d’agents clau (entitats socials i equipaments potencialment
col·laboradors), que conformaran el mapa de recursos comunitaris dels habitants de
l’ediﬁci.

EN EL TEMPS
m01

m02

m03

m04

1r quatrimestre

m05

m06

m07

m08

2n quatrimestre

m09

m10

m11

m12

3r quatrimestre

del
concurs

Fase preliminar

Interacció ciutadana

Estudi socioterritorial de partida

Análisi
social
Agents
clau

1

cap a la
construcció

Marc de
coherència

Entrevistes amb agents del territori

Conclusions
preliminars

Accions
paricipatives

Conclusions
contrastades

Resultats

Incorporació a plans i projectes

Accions de
seguiment

Devolució
participativa

PB

Análisi
territorial
Observació
espai públic

Redacció
técnica

-1

Estudis preliminars

Avantprojecte

Projecte executiu
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Espai social intermig - regulador tèrmic

CRITERIS DE SOSTENIBILITAT SOCIAL, ECONÓMICA I AMBIENTAL

Estratègies actives orientades a la sostenibilitat i l’estalvi energètic

“La transició energètica ja no es una qüestió solament de justícia o d’ecologia sinó també
una qüestió de supervivència i de seguretat per a la vida de les persones.”
(Discurs investidura president Generalitat 06-2019)

Producció ACS (H)
· Instal·lació centralitzada de producció i distribució d’ACS, situada en
coberta, mitjançant Bomba de calor aerotermia amb gas CO2, depòsit
gestor intel·ligent i aportació de captadors solars per a contrarestar les
pèrdues per recirculació de l’aigua en l’anell de distribució.

En la situació d’emergència ambiental en la que estem, més visible per la crisi sanitària,
el sector públic ha d’anar per d’avant amb un esperit pedagògic i al temps arrelat a la
viabilitat econòmica i tècnica. Aquesta necessitat justiﬁca l’ambició que aquest projecte
prototip que vol abastar els tres temes més rellevants que afecten a la sostenibilitat i
que justiﬁcarien una certiﬁcació: energia, cicle dels materials i petjada ecològica i un
ambiciós procés de renaturalització. Aquest últim inclou el cicle del aigua (ací control i
recollida per rec d’aigües pluvials, reutilització d’aigües de bugaderies, dutxes per WC),
un cert equilibri de terres (poca excavació i omplir espais per vegetació) i reducció de illa
de calor amb més d’un 12,5% de terra ﬁltrant, un percentatge mínim a altres països del
nostre entorn que permet una certa recuperació de la biodiversitat si es fa a escala d’una
ciutat. La inclusió d’aquests elements naturals contribueixen a la reducció de la petjada
de carboni lliga amb l’aposta per la estructura de fusta (panells CLT) i l’ús de materials
d’economia circular com ara el suro natural (aïllament del sistema STRATOS), alumini
reciclat en les fusteries, fusta reciclada a les fusteries interiors o formigó als nuclis amb
àrid reciclat. Els espais interiors seran amb acabats directes (sense fals sostres) i solats
de ceràmica de Castelló (<100km).
Un accent particular es fa en la qüestió energètica tant en consum i emissions com
en demanda. L’objectiu primer es un ediﬁci de consum quasi cero (nZEB) però si fos
possible la utilització de la coberta del equipament continu seria un ediﬁci productor
per la col·locació d’una coberta fotovoltaica a tota la seva superfície. El disseny de
l’envolupant reduirà les càrregues tèrmiques de l’ediﬁci, col·locant de manera anisòtropa
els espessors en funció de l’orientació. Es fa una forta aposta per els sistemes passius de
reducció de demanda reforçada per sistemes de ventilació natural, des de les clàssiques
de ventilació creuada obligada, ﬁns a altres estratègies híbrides més complexes: l’ús
de jardins d’hivern comunitaris, amb control públic, capaços de regular la temperatura
a l’hivern i a l’estiu amb el reforç d’un sistema integral amb xemeneia solar que per
efecte venturi i el ajut d’uns senzills ventiladors son capaços d’introduir aire refrescat de
la façana nord que passa a més per un pou canadenc pel pati enjardinat .

A

MAXIMITZACIÓ DE L’ARREPLEGA D’AIGÜES PLUVIALS
Sistema d’arreplega i aproﬁtament de les aigües pluvials.

B

POZO CANADENC I XIMENERA SOLAR
Solució bioclimàtica que permet regular la temperatura
interior de manera natural.

C

VENTILACIÓ ENCREUADA
Bioclimatització de les vivendes mitjançant un sistema de
ventilació encreuada híbrida.

D

PROTECCIÓ SOLAR
Sistema de lamel·les ﬁxes de protecció que impedixen la
incidència directa del sol a l’estiu i la permeten a l’hivern.

E

JARDÍ D’HIVERN
Estada a doble altura que funciona a manera d’hivernacle:
calfa l’aire gràcies la seua orientació sud i ho repartix per
l’interior aproﬁtant-se del sistema de ximeneres solars.

F

ACCÉS MIRADOR I INSTAL·LACIONS

G

ESTRUCTURA DE FUSTA

H

PLAQUES ACS
Instal·lació centralitzada de producció i distribució d’ACS.

I

POSSIBILITAT DE COLONITZAR LA COBERTA DE L’EDIFICI VEÍ
Possible col·locació de plaques fotovoltaiques a la coberta
de l’ediﬁci veí.

Bioclimatització
· Bioclimatització de les vivendes mitjançant un sistema de ventilació
encreuada híbrida (C) .
· Sistema de pou canadenc i ximenera solar (B) . Solució bioclimàtica
que a l’estiu permet prendre l’aire calent exterior (B1) i conduir-ho
davall el terreny on es produïx l’intercanvi de calor (B2) amb el terreny,
la temperatura del qual està estable tot l’any (12é) . Un vegada ﬁltrat
(B3) , l’aire s’introduïx en l’ediﬁci a temperatura de confort. Aquesta
impulsió de l’aire s’aconseguix de manera natural gràcies a la
ximenera solar (B4) dissenyada, que fa servir el principi de convecció
natural per a succionar l’aire en la base de la ximenera i expulsar-ho a
l’exterior. A l’hivern, el sistema s’aproﬁta de la major temperatura del
subsòl per a calfar l’aire fred pres de l’exterior.
· Dos columnes verticals de generació d’aire, calent un i fred l’altre, amb
orientacions Sud i Nord. Implantació de sondes de CO ambient a les
vivendes assegurant així l’aportació necessària d’aire exterior.
· Recuperació de calor individualitzada per planta/habitatge entre els
ﬂuxos d’entrada i eixida de l’aire.
Gestió i control
· Sistema de control i automatització dels equips productors i
distribuïdors d’energia optimitzant els seus punts de funcionament
per a l’obtenció de la màxima eﬁciència.
· Elements de camp com a sondes de lluminositat, ocupació, CO
ambient, temperatura, vent, actuadors de comportes y/o persianes
que permeten l’automatització de l’optimització de funcionament.
· Mesuradors intel·ligents de consum d’energia connectats al sistema
de control per a coneixement i gestió.

Estratègia bioclimàtica
Seccións diagramàtiques

Instal·lacions elèctriques
· Possible col·locació de plaques fotovoltaiques (I) per a autoconsum en
pèrgoles situades en coberta ediﬁci annex (CMAPM Tendetes).
· Càlcul i gestió de la il·luminació de les vivendes mitjançant sondes
combinades de lluminositat i presència.
· Tots els equips del projecte compten amb la màxima qualiﬁcació
energètica del moment: lluminàries, bombes, ventiladors, etc.

Superposició de programa
Espais relacionals
Residència intergeneracional
Unitat habitacional familiar
Unitat habitacional comunitària
Co-working / makers
Equipament ambiental / repair café
Aparcament

Secció transversal

Secció longitudinal

Maximització de l’arreplega d’aigües pluvials
· Sistema d’arreplega d’aigües pluvials en totes les terrasses i cobertes
(A1) consistent en una sèrie de capes permeables capaces de
recol·lectar i canalitzar l’aigua de pluja ﬁns una planta de tractament
a la part baixa del’ediﬁci (A2) , on s’emmagatzemarà i podrà ser
reutilitzada.
· Xarxa separativa d’arreplega d’aigües grises procedents de llavamans,
dutxes i banyeres i sistemes d’arreplega de condensats d’equips
d’aerotermia, etc.
· Creació d’una xarxa d’aigües recuperades (A3), consistent en un
sistema de canonades independent per a donar servici a cisternes de
vàters, reg de jardineria, subministrament d’aigua per a les llavadores
o aixetes separades de neteja de zones comunes, escales, etc. Aquesta
xarxa d’aigua recuperada s’identiﬁcarà utilitzant el codi de color lila
(seguint estàndards internacionals) .
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