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RESIDÈNCIA D’ESTUDIANTS A L’ANTIGA FARINERA “LA ASUNCIÓN”

4

[Academic use only] 

CONCEPTE

Les unitats habitacionals es configuren a partir de l’anàlisis de les activitats dels usuaris dins 
els mòduls. Així doncs, es proposa una primera zona que es destinarà als serveis, situada 
sempre al nucli central de la unitat, de manera que en cas de tractar-se de serveis com-
partits l’accés es realitzarà per ambdós costats i en cas de tractar-se d’habitacions que no 
comparteixen serveis aquesta zona quedarà partida.
La zona d’emmagatzematge es situarà al llarg de tot el mur transversal de càrrega.
La zona de dormir i estar queda al fons de la unitat, a la façana del carrer. 

 

     1. SERVEIS
     2. EMMAGATZEMATGE
     3. DORMIR / ESTAR

MURS EQUIPATS

Els murs perimetrals de la unitat s’equipen de manera que puguin donar sortida a tots els 
usos necessaris que s’han mencionat anteriorment. 
Així doncs, al llarg dels murs de càrrega es disposa un moble amb capacitat d’albergar gran 
part de l’emmagatzemmatge necessari per a l’estudiant, així com, la zona d’estudi. 
Al mur enfrontat al mur de càrrega, se situa la porta d’entrada a la zona de servei i la zona 
de descans. El llit s’ encaixa al retranqueig del mur de manera que queda totalment invisible 
des de la porta d’accés garantint la seva privacitat.

ESPAIS COMUNS

En tractar-se d’una residència d’estudiants el projecte intenta destacar la importància dels 
espais comuns.
Així doncs, els espais de comunicació horitzontal se sobredimensionen de manera que a 
la vegada de funcionar com a comunicació vertical, els mateixos espais poden albergar el 
programa d’espais comuns com la cuina, el menjador i els diferents espais de relació. 
D’aquesta manera en alguns moments del dia la galeria es converteix en un menjador, i en 
els mesos d’estiu les portes practicables de la galeria s’obren i es converteix en una terrassa. 

     1. PASSERA EXTERIOR
     2 GALERIA INTERIOR
     3. UNITAT HABITACIONAL

APARTAMENT

En el cas de l’apartament es requereix d’un nou ús respecte als altres tipus d’unitats habi-
tacionals, la CUINA,
Aquesta nova franja d’ús privat se situa  l’espai que a la resta d’unitats ocupa la galeria, de 
manera que la franja de serveis s’allarga cap a l’exterior per poder albergar la cuina i es crea 
una nova franja d’estar a l’entrada de la unitat on se situarà el menjador.
De la mateixa manera que l’espai de la galeria, aquesta zona d’estar s’equipa amb una gran 
finestra corredissa que permet ajuntar l’espai interior amb la passera exterior.

     
     1. PASSERA EXTERIOR
     2 ESTAR / MENJAR
     3. SERVEIS 
     4. EMMAGATZEMATGE
     5. DORMIR / ESTAR
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En tractar-se d’un projecte modulat a partir de diferents unitats habitacionals 
és important partir del punt de les unitats que entren en joc, identificar 
quins diferents tipus d’unitats coexisteixen en el mateix projecte així com 
definir el sistema d’agregació que s’utilitza al projecte per lligar-les totes i així, 
aconseguir que diferents peces independents conformin un tot.
Es parteix de tres unitats diferents: una habitació individual, una habitació 
individual amb bany compartit entre dos, i un apartament amb cuina, dues 
habitacions i un bany. 
L’accés a totes les unitats es farà mitjançant una galeria que més conté el 
programa comú per tots els estudiants i mitjançant una passera. 
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