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LA VERA LLUM02

ENVOLVENT TANSLÚCIDA

ESTRUCTURA DE
CRUGIES ASIMÈTRIQUES

pública

principalinternasecundària

PERÍMETRE LLIURE

JERARQUITZACIÓ 
DE NUCLIS

DESDOBLAMENT DE LA PLANTA 
BAIXA

CONTENIDOR LLUMINÓS
MÀXIM GÀLIB_MÀXIMA ALÇADA INTERIOR: Generació 
d’un “contenidor” lluminós, gràcies a una ocupació màx-
ima del gàlib disponible, fet que possibilita un volum 
compacte divisible en nivells de màxima alçada lliure.

PLANTA LLIURE
PERÍMETRE LLIURE: La concentració de nuc-
lis i circulacions al cor de l’edifici allibera un am-
pli perímetre per a situar el programa en façana
ESTRUCTURA DE CRUGIES ASIMÈTRIQUES: Allibera la 
planta de suports, dotant-la de gran flexibilitat. 

ORDENACIÓ CLARA I FUNCIONAL
JERARQUITZACIÓ DE NUCLIS VERTICALS:  Intern (per a trebal-
ladors) o Extern (en zones de caràcter públic-) i Principal 
(vinculat a l’accés) o Secundària (funcional i d’emergència)

DESDOBLAMENT PLANTA BAIXA: P0, P+1 i P-1, aglutinen 
el programa de caràcter més públic i la seva configuració 
i accessos possibilita una ràpida comprensió i orientació. 

DIÀLEG AMB FAÇANA NEOCLÀSSICA
ENVOLVENT TRANSLÚCIDA: Generació d’una envolvent de caràcter 
abstracte, contínua, translúcida i lluminosa, gràcies a la utilit-
zació d’un material amb propietats de difusió de la llum directa 
que genera espais interiors d’alta qualitat lumínica adient pel 
treball previst. Alhora, posa en valor la façana neoclàssica, de 
materialitat pesada i composició de marcada simetria de buits 
i plens, formant un conjunt de complementaris molt equilibrat. 

Compatibilitat amb façana original:
nivells i obertures

Compartimentacions en sec: 
entramat lleuger de fusta

Solera seca per a 
instal·lacions i clima

Vidre aïllant difusor de llum: 
il·luminació homogènia sense ombres 

dures fins a 12m de la façana

Sostre radiant (fred i calor) 
absorvent acústic

Llosa alveolar prefabricada amb 
pilars perimetrals metàl·lics

Prioritat mesures passives:
- alta inèrcia tèrmica
- ventilació natural creuada
- il·luminació natural òptima
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