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2. MÒDUL
ANÀLISI ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓ ESTRUCTURES INSTAL·LACIONS

El mòdul habitacional neix de la recerca d’un model bàsic per tal que cada usuari 
faci propi l’espai i d’una necessitat de distinció de zones dins del mateix espai, ja 
que la mateixa estança serà utilitzada durant tots els moments i necessitats del dia.

Partint d’una estructura repetitiva i modulada, trobem dos espais, entesos com 
a diferents blocs o caixes. Per una banda una zona de nit, amb un caràcter més 
privat, format com una caixa opaca de fusta, i per altra banda una zona de dia, d´ín-
dole més pública,  entès com una caixa translúcida.

La zona de nit conté un pati d’instal·lacions que alhora permet una millor ventilació, i 
se situen l’espai dormitori, i les zones humides, el bany i en algun cas la cuina.
A la zona de dia se situa l’espai d’estar-menjador, i una terrassa. Aquesta caixa 
transparent s’enretira de la línia de passadís marcada per la zona de nit, generant un 
espai privat de caràcter públic, on l’usuari es fa propi un tros entès com a zona comú.

La variació en la col·locació dels envans que separen les habitacions, generen 
4 tipus diferents d’habitació: tipologia 1 (habitació individual amb bany compartit) 
tipologia 2 (habitació individual amb bany propi) tipologia 3 (habitació doble amb 
bany propi) i tipologia 4 (apartament doble amb bany i cuina)

El sistema d’agregació d’aquest mòdul pot ser molt variable, i pot ser adaptat a 
qualsevol tipus d’emplaçament.

Partim de la unió lineal de mòduls generant pastilles de tot tipus de mides. Aquestes 
pastilles, enfrontant-les, generen blocs on trobem petites places gràcies a l’espai 
semi-públic de les habitacions, que apareixen al llarg dels carrers corredors que les 
separen.
Aquests blocs que es formen, es poden repetir i repartir per l’espai de manera que 
s’uneixen per altres carrers-avingudes, i se separen  entre elles formant un pati inte-
rior.

Una altra premissa és que al final de cada carrer corredor aparegui un element de 
caràcter comú, tant pot ser un mirador, una zona d’estar, un menjador-cuina, o una 
terrassa, però mai formant un cul de sac.
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