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Estudi de l’entorn proper

Els arbres tapen part de la radiació solar 
de tarda a l’estiu, i són alhora els que 
donen la benvinguda als visitants a l’es-
cola que entren pel cantó oest, fent que 
s’endinsin gradualment al solar
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La distribució crea 
un ritme a la façana 
nord, que està present 
també en les façanes 
de l’hivernacle

L’aula té accés als 
dos horts situats 
a tocar seu a sud i 
nord, creant aquesta 
relació molt directa 
entre exterior i inte-
rior

Roca 

56(14/p)(h=6m) p.Habitatge
16 (8/p)p.mixtes

72  hab.

Habitatges L 

12 Casa taller
78m2

22 Habitatge mínim
(30m2)
60 (20/p)Coliving
(84m2)
114 hab.

Torre

21 (7/p) 
58m2

72 (12/p) 
58m2

94 hab.

TÀCTIQUES  

DADES  

Nº HABITATGES

1 RELACIÓ DEL TRANSPORT 
PÚBLIC AMB LA ACTIVITAT
relació de nivells - subsòl fins a 
les cobertes

2 CREACIÓ DE PLACES I CARRER
   compressió descompressió
   relació amb estructura verda pb

1 CONEXIONS ENTRE 
HABITATGE I ACTIVITAT
creació de ponts i ubicació 
habitatge en relació amb 
activitat 

1 obertures entre parets per 
lliure movilitat animal

2 rugositat façana, continuïtat 
ecosistema. Estructura per ser 
colonitzada. Nius Façana com a 
nova textura de la ciutat. 

5 aigua a planta baixa, nivell 
més baix

6 reaprofitament aigua de pluja, 
cisternes i reg

7 ús del nexe de mobilitat
per el transport de residus

8 nova vida a la xemenia
prova de crema de residus o molí eòlic

4 sistemes de verd - horts
a diferents nivells d’alçada

total habitatges 260

2 MERCAT 
relació directa amb mercaderies  
carrer escenari

Per donar el caràcter industrial del 22@N al projecte, un dels 
edificis que compleix aquesta funció és aquest més orgànic, 
el qual abraça la xemeneia i crea el seu ús entorn a ella. 

Hi ha plantes on es comparteix ús (investigació-residus, 
investigació-habitatge) i d’altres únicament d’habitatge. 
Hi ha habitatges de dues plantes i d’una sola planta.

referència. Casa Milà, Antoni Gaudí

HABITATGES ROCA 

HABITATGES TORRE

HABITATGES L

referència. Unité d’habitation, Le Corbusier

S’intercalen plantes d’habitatge amb zones comuns (cuines, 
menjadors i sales d’estar) i verdes, amb plantes d’equipa-
ment i altres usos, com un restaurant i un mirador a la última 
planta. 

La forma de la torre, 
busca la radiació so-
lar, donant lloc a habi-
tatges amb terrassa o 
amb hivernacle.

Totes les tipologies 
disposen de flexibili-
tat per a futurs can-
vis. Es poden treure 
les divisòries, ja que 
l’estructura és de pi-
lars, i connectar dos 
habitatges segons la 
futura necessitat.

Segons la orientació, 
la tipologia varia. A 
sud, els habitatges 
disposen de terrassa 
i a oest la façana és 
rugosa, de lames 
verticals.

L’estil de vida proposat és una vida en contacte amb una ciutat 
més verda, alhora que part de la nova activitat dins la ciutat sigui 
en relació a millorar la ciutat. Nova indústria basada en el reciclatge 
in situ, centre d’investigació d’ecosistemes, i habitatge en contacte 
directe amb la activitat.

Es creix en alçada, ocupant menys en planta, augmentant  la zona verda. 
Es colonitza de vegetació arbustiva i de arrelatge poc profund, les terras-
ses i les cobertes amb verd privat i públic, contribuïnt per fer un aire més 
net, i creant estructura.
  

Hi ha tres tipologies d’habitatges: 
A planta baixa són cases taller. El taller s’ubica a planta baixa 
en relació amb el carrer, i l’habitatge a la part posterior amb el 
jardí i a la planta superior.

A planta segona, s’ubica habitatge mínim, amb zones co-
muns compartides. Aquí és on es duu a terme un coliving 
més directe. Els lloguers són asequibles per a treballadors 
de la fàbrica de reciclatge, i hi pot viure tot tipus de franjes 
d’edat, gent jove, gran i crear relacions entre ells.

La resta de plantes són dúplex, amb terrasses verdes. Hi ha 
espais comuns ubicats als extrems del bloc, com bugaderia, 
zones de treball i contemplació, alhora que es poden agrupar 
2 mòduls i fer un espai comú de major tamany.

La coberta és d’accés públic, independent des de planta 
baixa, amb horts i equipaments per a la ciutat.

3 finestra com a lloc (nius)
hivernacles segons orientació - 
comportament energètic

Espai  verd comú
Habitatge 
Centre investigació 
Indústria i espai comú
 

actual

ÍNDEX EDIFICABILITAT
Edificabilitat neta 1,2m2t/m2s

HABITATGES
Poblenou - 112hab/hect
22@S - 42,26hab/hect
22@N - 18,5hab/hect

EQUIPAMENTS
Poblenou - 8,54%
22@N - 4,84%

ZONES VERDES
Poblenou - 20,25%
22@N - 6,18%

proposta 
hect. neta actuació 1,25hect.
Ocupació 0,42hect  34%

Edificabilitat neta 3,48m2t/m2s

208 hab/hect

10 % equipaments

66%  zona verda ocupació
8250m2 - 0,82hect. 
30% zona verda en alçada
3750 m2  - 0,37 hect.

N 

verd/habitant 6,8m2 verd/habitant 11-23m2

Espai  verd comú
Zones aigua 
Espai verd privat 
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PERCEPTE

[Academic use only] 

LA SALA_Placeta cinema

La parada del carreró serveix tot 
tipus de patates, dolces i salades, 
i els dijous al vespre, quan es fa 
cinema a la fresca, la parada s’en-
carrega de cuinar les millors palo-
metes de Gràcia. 

CondiCionament de l’espai urbà | Porta d’accés nord a Sabadell 
mireia Faus · lúa Álvarez · Gerard de prado · sergi martínez
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CONTINUARÀ..

I en aquest racó d’imatges fem els perceptes maqueta 
de les nostre intervencions en relació amb el paisatge, di-
buixant-les esquemáticament, i en ordre de procés del pro-
jecte que hem dut a terme, per tal de tenir una visió general 
de tot ell.
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MAQUETA

Matí - 9:30 Tarda - 18:00

Migdia - 12:30

SERGI MARTÍNEZ MIGENS
TAP II GRUP B

Casa Double Chimney

Localització Karuizawa-machi, Kitasaku-gun, Nagano
Parcel·la  1280,68m2

Casa  155,12m2
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NOTES 1_ESCOLA BRESSOL



NOTES 2_ESCOLA PRIMÀRIA



NOTES 3_INSTITUT


