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PATI - HABITATGE




Quina és la millor manera d’accedir a un HABITATGE des d’un ESPAI 
COMÚ com un PATI?, aquesta és la pregunta que es formula aquest treball. 
S’ha limitat la recerca a quatre exemples (edifici Inakasa de Lopez&Diaz, Java 
Eiland de Diener&Diener, edifici a Copenhagen de CF Moller i edifici a Berlin 
de Mathias Ungers)  amb pas de proporcions quadrades, exceptuant “the 
whale” de Fritz Van Dongen per així poder contrastar que passa amb pas 
allargats.
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Plantes: 7 
Accés: 8 pisos per planta 
Pa: 20x20
Habitatges: 102

CF MOLLER - COPENHAGUEN
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Edifici de dimensions quadrades, on es 
situen els accessos en les cantonades, 
per així minimitzar els replans. Al tenir 
moltes entrades  al pa, aquest esdevé 
un lloc de creuament per accedir  a 
l’escala de cada veí, però degut als 
parterres que obstaculitzen el pas, el 
pas en diagonal no és gaire còmode.   pas en diagonal no és gaire còmode.   



Plantes: 7
Accés: 8 pisos per planta 
Pa: 17x13
Habitatges: 45
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Un edifici on s’interessa per l’espai de 
pa com un espai comú de trobada. La 
passarel·la exterior esdevé una part im-
portant d’aquest ja que tot i tenir 8 habi-
tatges per planta només hi ha dos acces-
sos i per això la passarel·la serà un lloc 
comú on hi conflueixi mols individus.

DIENER&DIENER - JAVA EILAND



Plantes: 6 
Accés: 8 pisos per planta 
Pa: 20x20
Habitatges: 34

EDIFICI INAKASA - LOPEZ & DIAZ

L’edifici Inakasa té un espai buit inte-
rior que només s’ulitza la meitat 
d’espai comú , però es un espai que 
tots els individus dels habitatges han 
de passar-hi, ja que els accessos estan 
centralitzats en un punt. Trobo un 
excés de circulació. 
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Plantes: 6
Accés: 12 pisos per planta 
Pa: 20x20
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Un pa que esdevé un aparador de totes les vivendes del seu voltant, un espai “vigilat”, amb  
moltes  entrades, esdevindria a ser una connuitat del carrer, una plaça.

MATHIAS UNGERS - BERLIN



Tot i no ser de dimensions quadrades, he trobat interessant estudiar aquest cas, ja que u-
litza la pasarel·la dividida, i a més ulitza el pa com a jardi, un espai comú per gaudir-lo. 
On potser el trobariem excessiu, però es degut a l’assolellament i a la quantat 
d’habitatges. 
La intercalació de les passeres ajuda a poder fer duplex amb sempre doble façana, i així 
totes les vivendes poden gaudir del pa interior.Plantes: 9

Accés: 17 duplex per planta 
Pa: 72x24
Habitatges: 214
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THE WHALE - FRITZ VAN DONGEN



El treball vol demostrar quina és la millor opció de l’entrega de l’ACCÉS-un espai comú com el PATI interior-l’HABITATGE. Quina és la millor opció 
dels casos estudiats.

La meva RECOMANACIÓ és que en tots els casos la millor opció es provocar que les persones hagin de PASSAR PER L’ESPAI COMÚ del pa 
per poder accedir als accessos vercals.

Es a dir que els ACCESSOS es situin a l’INTERIOR (com en el cas de l’edifici Inakasa). 
L’altra recomenació és ulitzar L’altra recomenació és ulitzar CORREDORS INTERIORS per millorar aquest espai interior i comunitari, ja que passa a ser visualment de tothom. I 
dóna una gran varietat de DESPLAÇAMENT HORTIZONTAL. A més el replà és un espai masssa tancat i de més privadesa, en canvi el corredor 
obert a l’interior és més AMPLI. L’unic problema de cara l’habitatge és que se li priva d’una façana.
Per altra banda en edificis de molts habitatges com pot ser el de “the whale” un corredor que dongues tota la volta al pa seria excessiu, i la opció de fer 
dúplex soluciona el problema. 

Com a millor combinació pel nombre d’habitatges seria l’edfici de DIENER&DIENER.

MATHIAS UNGERS - BERLIN

Plantes: 6
Accés: 12 pisos per planta 
Pa: 20x20
Habitatges: 43

EDIFICI INAKASA - LOPEZ & DIAZ

Plantes: 7 
Accés: 8 pisos per planta 
Pa: 20x20
Habitatges: 102

Plantes: 7
Accés: 8 pisos per planta 
Pa: 17x13
Habitatges: 45

Plantes: 6 
Accés: 8 pisos per planta 
Pa: 20x20
Habitatges: 34

DIENER&DIENER - JAVA EILANDCF MOLLER - COPENHAGUEN

Plantes: 9
Accés: 17 duplex per planta 
Pa: 72x24
Habitatges: 214

THE WHALE - FRITZ VAN DONGEN

CONCLUSIONS
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