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La porositat  juga un papel fonamental en la percepció  de l’edifici. Aquest valor li dona personalitat i vocació clarament urbana.

Tota aquesta superestructura es concep com un entramat estruc-
tural que permet una reprogramació flexible al llarg de la seva vida 
útil, per tant, seguint aquesta lògica de construcció en sec, es pro-
jecten una sèrie de pells lleugeres mòbils i intercambiables que 
varien segons el programa que envoltin. Per tant, es projecten pells 
de policarbonat mòbil i fixe pels espais de relació de l’edifici, un 
sistema més complexe de doble pell de policarbonat amb làmel·les 
interiors motoritzades per l’espai polivalent i la façana del taller de 
metro pre-existent, sistema d’U-glas per l’aparcament ,  carpinte-
ries correderes i baranes de vidre pels espais de treball i despatxos 
individuals i malla metàl·lica iluminada vinculada a l’ espai de la 
Ronda.

Tots aquestes sistemes es col·loquen de maneres diferents sobre l’ entra-
mat estructural, aportant vibració al gran front i fent-lo permeabilitat de 
cara al passeig, al nou espai públic i al parc. Aquesta horitzontalitat s’ en-
fatitza amb una línia de llum a escala intermitja  a mode de pérgola foto-
voltaica que estructura el pla del terra.

La presència de l’ edifici es manifesta a la Ronda de Dalt i es comunica amb la infraestructura i la ciutat a través de la inserció d’una pell metàl·lica amb llums incorporades a mode de gran pantalla urbana i dinàmica
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Solucio 1:
Instal·lació de ventiladors d'extracció de l'aire interior cap a l'exterior

Solucio 2:
Renovació de façana amb noves exigències

Exigències nova envolvent:
- protecció solar
- aïllame tèrmic (no és un requeriment principal ja que el problema greu només apareix a l'estiu)
- control de temperatura interior i control lumínic- regulació.
- construcció en sec.
-iluminació natural interior.
- facilitat de manteniment.
- protecció contra la intrusió.
-permeabilitat des de l'exterior.

                                  Q                                  Q

Problemàtica als mesos d'estiu:
Excés de calor al taller de metro  (35º-45º) per quantitat de energia

que arriba dels túnels ferroviaris i per l'energia que s'acumula a la façana sud

Solucio 2:
Renovació de façana amb noves exigències







                                        Edifici cotxeres como a continuació de la infraestructura ferroviària
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Estat actual  i problemàtica façana taller de metro_prefabricats de formimgó
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                                         desague por gargola
                                        min 1%

                                        min 1%

0.80

08

        muro de hormigón in situ delante de estructura de cotxeras

        piel de pavés sellado por bordes

        panel  prefabricado de hormigón anclado al forjado

       luminaria colgado del balcón de hormigon

3.32

0.64

0.60

7.41

4.11

3.23

        pieza de borde de hormigón in situ

        quitamiedoss metalico tipo estandard

3.89

0.19


