MÈTODE 2
Malgrat l'esforç per a establir una ordenació a l'illa que ens resolgui el
major nombre de problemàtiques amb solvencia, aquesta no presenta
una IMATGE FORMAL O CONSTRUCTIVA D'UNITAT.
Es per això, que s'ha passat el resultat final obtingut del MÈTODE I per un
segon filtre, que anomenarem MÈTODE II, que busca donar al conjunt
una COHESIÓ ARQUITECTONICA.
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Per tal de solucionar-ho, s'ha optat per a fer una reordenació en dos nivells.
-Planta Baixa, amb un gran SÒCOL PERIMETRAL regularitzador del contorn
-Planta Primera i superiors, amb tota la edificació orientada Nord-Sud,
independentment dels pisos inferiors

2.2-SISTEMA ESTRUCTURAL

2.1-SISTEMA CONSTRUCTIU

Un cop donada la orientació , farà falta un sistema estructural
que aglotini i permeti la diversitat d'usos que es recullen al llarg
de la illa.

Per a resoldre aquest punt, s'ha buscat primer quin seria el
material més adient per a col·locar en contacte amb l'ambient
de l'àmbit d'actuació.
S'ha puntuat en base als següents criteris:

Aquest Mètode s'ha establert segons el següent esquema:
1.PROXIMITAT
D'EXTRACCIÓ

2.PROXIMITAT DE
SUBMINISTRACIÓ

2.1-SISTEMA
CONSTRUCTIU

3.FACILITAT DE PROTECCIÓ 4.COST
EN AMBIENTS PROXIMS AL
MAR

1-Per tal de permetre una bona distribució de l'us
d'APARCAMENT, amb bon aprofitament, i alhora el minim de
pilars en planta baixa per als COMERÇOS, es disposa una
malla de 10x10m (5 plaçes de parquing),
2-S'amplia la malla en el sentit Nord-Sud per tal de que soporti
l'us RESIDENCIAL tipologia passant, amb una llum de 14m.

CRITERIS

3-S'ajusta la malla amb el traçat de la planta, sobretot en els
seus extrems, i s'obté la malla final de 10,8x14m.
Aquesta malla es pot reduir en el sentit curt cuan sigui necessari
per les condicions concretes (projecte d'equipament, nuclis
d'escala, projectes d'habitatges en P1<)

2-MATERIALS

2.2-SISTEMA
ESTRUCTURAL
IMATGE
D'ACTUACIÓ
UNITARIA

4-S'estableix que per a cobrir aquestes llums, el més òptim serà
la col·locació d'una llosa alleugerida.

1-FORMALITAT
EDIFICATORIA

ARQUITECTURA DE
VOLUMS / BUITS I PLENS

1
2

FORMIGÓ

3
4
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Un cop presa la decisió d'un gran sòcol, podem aplicar a aquest les INCISIONS
pertinents per tal d'aconseguir el mateix resultat obtingut al Mètode I, així com
repartir els usos dintre el sòcol.
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1
2

FUSTA

3
4
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1

10

2

ACER

,8

3
4

13
ARQUITECTURA DE
PLANS

1
2

PLASTICS
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-EQUIPAMENT "URBÀ"
(BIBLIOTECA)
-PLAÇA "URBANA"

3
4
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1-TIPOLOGIA EDIFICATORIA
1
2

CERÀMICS

I

3
4

El resultat del mètode I ens porta un problema en relació a la presencia de
molta diversitat d'orientacions dels volums edificatoris.
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S'ha escollit un sistema constructiu de formigó a base de plans per una raó molt senzilla. La facilitat de
construcció i muntatge que ens pot aportar per mitjà de sistemes prefabricats.

-EQUIPAMENT "URBÀ"
(BIBLIOTECA)
-PLAÇA "URBANA"
-EQUIPAMENT DE BARRI
(MERCAT)
-PLAÇA DE BARRI

II

Rotant la orientació de tots edificis cap a la orientació nord-sud que ens ve
donada per la biblioteca, s'obté una imatge de conjunt mes unitaria.

Per tant, escollim un sistema de PREFABRICATS DE FORMIGÓ com a SISTEMA CONSTRUCTIU que
dongui unitat al conjunt. Amb aquest, es poden definir els següents elements de la illa:
1-SÒCOL GENERAL

De Lelé he aprés sobre
com projectar amb
formigó armat, en
especial, prefabricat. Com
amb una peça de diseny
senzill es pot donar
caràcter a un projecte.

-EQUIPAMENT "URBÀ"
(BIBLIOTECA)
-PLAÇA "URBANA"
-EQUIPAMENT DE BARRI
(MERCAT)
-PLAÇA DE BARRI
-COMERÇ

VI

Finalment, podem repartir l'edificació a partir de Planta Primera , amb el criteri
d'aconseguir el màxim de superfície construida però mantenint unes bones
separacions entre edificis.

LA REFERÈNCIA

Sala d'Exposicions de DISBRAVE, Brasil (1965)

A més, també he aprés
que el color també es una
eina important a l'hora de
trencar amb un model de
composició que d'altra
manera seria més
monòton. Que amb el
color també es pot
projectar i donar caràcter
a un projecte amb
prefabricats de formigó

2-MURS "MITGERES"

Residencia José da Silva Netto, Brasil (1974). João Filgueiras Lima "Lelé"

III

Això però, te un inconvenient, la generació d'espais residuals o contorns
complicats de resoldre
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