
 

El 
FORM

En un
dese
repte
perso
col·le

 

 

La cl
ho ne
per t
s’inc

LLUÍS MON

 pati 
MULACIÓ D’

n món cada
envolupame
e que es pla
ona és un n
ectiu, és a d

au de la qü
ecessita un

tal de donar
rementa di

NTOLIU MUÑ

 ideal
’HIPÒTESIS

a vegada mé
ent del país
anteja és co
número i s’im
dir, de viure

estió es el p
 lloc on des

r cabuda a t
a a dia.  

ÑOZ  -  Habita

l per 
S 

és globalitz
, el factor d

om aconseg
mposa l’hom
 en comuni

pati. Una co
senvolupar-
tota la gent

atge col·lecti

a la c

zat, on les c
de l’habitatg
guir ajuntar 
mogeneïtat
tat, com si 

omunitat no
-se. L’illa al
t que es mu

TIETGENKO

iu  -  Curs 20

ciutat

ciutats tene
ge pren més
 el viure en 
t, amb el fe
 fos un pobl

o existeix si
l voltant d’u
di a les ciut

OLLEGIET de L

14/2015  -  U

t del f

n un paper 
s rellevànci
 una metròp
t d’identific
le on tothom

 no es relac
un pati és l’o
tats, una ten

Lundgaard & T

UPC/ETSAB 

futur

 decisiu en e
ia que mai. 
poli, on cad
car-se amb 
m es coneix

ciona. I per f
opció escol
ndència qu

 

Tranberg arch

r.  

el 
 El 

da 
 un 
x. 

  

fer-
lida 
e 

hitects 



 

Cada
pobl
s’hi p
carre
l’exu

 

En aq
carre
entra
d’hab
nucli

LLUÍS MON

a illa està pe
e dins d’una

produeix la 
er de costat
uberància en

quest senti
er i la privad
ant en una z
bitatges on
is d’escales

NTOLIU MUÑ

ensada per 
a gran ciuta
 vida, activi
t amb l’únic
n el pati.  

t defensem
desa del pro
zona més c

n el seu accé
s o ascensor

ÑOZ  -  Habita

 tal d’alberg
at. Aquest p
tats... Al igu

ca finalitat d

m el pati com
opi habitatg
oneguda i m

és et porta e
rs per tal d’

atge col·lecti

gar una com
poble s’aboc
ual que en l
de ser una v

m una zona 
ge. És tracta
més pròpia.
en primer ll
arribar fina

iu  -  Curs 20

munitat. Com
ca al pati, s
la casa àrab
via de pas, p

 de transició
a d’un facto
. Per tant, e
loc al pati, o

alment a la v

14/2015  -  U

m si cada ill
’hi estenen 

b tradiciona
per donar e

Ca

ó entre l’esp
or que t’indi
es proposa u
on d’allà po
vivenda.   

 

UPC/ETSAB 

la fos un pe
 els habitat

al, deixem e
ntrada a 

 

asa àrab trad

pai públic d
ica que està
una illa 

odem acced

etit 
tges, 
el 

icional 

del 
às 

ir als 



 

Un co
habit
habit
conta
sorti

LLUÍS MON

orredor per
tatges. Aqu
tatges es po
acte amb e
r de casa. P

NTOLIU MUÑ

rimetral al p
uest passad
oden obrir c
l pati i gaud

Podem dir q

ÑOZ  -  Habita

pati en cada
ís és de fet 
cap al passa
dir de bones
que l’habitat

atge col·lecti

a planta de 
 una terras
adís, obrir-
s vistes i de
tge s’eixam

iu  -  Curs 20

C/ Doña Ma

 l’illa perme
sa cap a l’es
se cap a la “

e poder rela
mpla cap al p

14/2015  -  U

 

 

aria Coronel, S

et accedir a 
spai comun
“terrassa” p
cionar-se s

pati, s’hi abo

UPC/ETSAB 

Sevilla. Cruz &

 tots els 
nitari. Tots e
per tal de ti

sense haver
oca.   

& Ortiz 

els 
indre 
r de 



 

A mé
Aque
d’ass
case
bon a

 

LLUÍS MON

és a més, s’h
ests seran p
segurar una
s serà poss
assolellame

NTOLIU MUÑ

han de gara
passants, és
a correcta v
sible gràcies
ent de totes

ÑOZ  -  Habita

antir la bona
s a dir, cada

ventilació cr
s a unes dim
s les vivend

atge col·lecti

a ventilació
ascun tindrà
reuada. Aco
mensions ad
des.  

Edifici Inaka

iu  -  Curs 20

ó i il·luminac
à dues faça

onseguir pro
dequades d

asa, Las Palm

14/2015  -  U

 

Java Eila

ció dels hab
nes, a pati i

ou llum nat
e l’edifici q

as de Gran Ca

UPC/ETSAB 

and, Diener & 

bitatges. 
i a carrer, p
ural dins de
ue permete

anaria. López 

Diener 

er tal 
e les 
en un 

 

 

 & Díaz 



 

DESE

L’est

1

2

3

Aban
form
d’hab
soluc

 

1

LLUÍS MON

ENVOLUPAM

tudi del pat

 Com a tr
 

2 Alberga 
 

3 Permet u
 

ns de fer un
mulació, que

bitatge col·
ció al repte 

- C/ Doña 

Es tracta
tan atap
El pati es
els ajuda
l’edifici t
apartam

 

NTOLIU MUÑ

MENT 

i ideal l’enfo

ransició ent

 nuclis de co

una bona il·

a proposta
e aporten al
lectiu. Fent
 establert.  

 Maria Coro

a d’un edific
peïda projec
s la solució.
a a resoldre
te el pati co

ments.  

ÑOZ  -  Habita

oquem a pa

re el carrer

omunicacio

·luminació i

, estudiarem
lmenys uns
t una reflex
 

nel a Sevilla

ci de 12 apa
cten una sol
. Hi concent

e el tipus de
m a hall i de

atge col·lecti

artir de tres

r i la casa. 

ons i circulac

i ventilació 

m breumen
s dels factor
xió d’aquest

a. Cruz & Or

artaments e
lució que al
tren tota la

e parcel·la i 
es d’allà su

iu  -  Curs 20

s factors: 

cions, així c

 dels habita

nt tres casos
rs que busq
ts tres proje

rtiz arquite

en el centre
lleuja l’alta 
 superfície 
 organitza l
rten les esc

14/2015  -  U

om la vida 

atges. 

s, aparegut
quem per aq
ectes propo

ctes 

 de Sevilla. 
 densitat de
lliure amb u
es vivendes
cales per po

UPC/ETSAB 

 comunitàri

ts en la 
quest tipus 
osem una 

 En una zon
el casc histò
una forma q
s. L’entrada
oder accedi

 

a. 

 

na 
òric. 
que 
a a 
r als 



 

LLUÍS MON

En aques
que doni
les que d
del centr
l’avantsa
escales a
pròpia q

NTOLIU MUÑ

st projecte 
i la benving
donen al ca
re de Sevilla
ala de la mé
a partir d’el
ue aglutina

ÑOZ  -  Habita

queda molt
guda a l’edif
rrer. Es crea
a i la pròpia
és estricta p
ll, concentra
a els residen

atge col·lecti

t clara la vo
fici. Les faça
a un espai d

a llar, una zo
privadesa. C
a totes les c
nts en un bu

iu  -  Curs 20

oluntat dels
anes princip
de transició
ona àmplia
Com a focus
circulacions
uit que ho a

14/2015  -  U

s arquitecte
pals son les
 entre els c
, digna que 
s principal, 
s. És un pat

articula tot. 

UPC/ETSAB 

es de fer un 
s interiors, n
carrers estre

 esdevé 
 s’accedeix 
ti amb ident
  

 

 

 pati 
no 
ets 

 a les 
titat 



 

2

LLUÍS MON

2- Java Eila

En una n
l’edifici J
una plan
sòlida qu
per band
a unes p
servidor
servits e

NTOLIU MUÑ

and, Amster

nova àrea re
Java Eiland 
nta baixa d’ú
uadrada am
da i banda i 
assarel·les 
s, com son 

els projecta 

ÑOZ  -  Habita

rdam.  Dien

esidencial d
 Hoogkwerf
ús comercia

mb un pati g
 rebin bona 
 perimetral
 la cuina i el
 cap al carre

atge col·lecti

ner & Diener

de Amsterda
f. És compo
al. L’edifici e

gran central
 llum. Dos n
ls interiors p
ls banys els
er. 

iu  -  Curs 20

r 

am, Eastern
on de 45 apa
es caracter
l que perme
nuclis de co
per accedir 
s ajunta al p

14/2015  -  U

n Docklands
artaments e
itza per ser

et que les vi
omunicació 
 als habitat

pati, mentre

UPC/ETSAB 

s, trobem 
en 7 plante
r una massa
ivendes ven
 ens porten 
tges. Els esp
e els espais

 

s i 
a 
ntilin 
 fins 
pais 
 

 



 

LLUÍS MON

En aques
al pati qu
triplicar 

NTOLIU MUÑ

st exemple
ue en el cas
 el número d

ÑOZ  -  Habita

, s’emfatitz
s anterior, d
d’apartame

atge col·lecti

za més la im
degut tamb
ents, i que s

iu  -  Curs 20

mportància q
é pel canvi 

s’accedeixi a

14/2015  -  U

que prenen
 d’escala qu
a partir de c

UPC/ETSAB 

 

 

n les circulac
ue suposa 
corredors 

cions 

 



 

3

LLUÍS MON

perimetr
comunit
s’oriente
s’aprete
del darre
que en le
tenen un
d’acord e
Cadires, 
el pati se

3- Edifici In

Ubicat en
planteja 
habitatg
metres, 
vertical e
s’accede

NTOLIU MUÑ

rals. Ara bé
ari i col·lect

en cap al ca
n contra el 
ere d’una ca
es fotos es 
n pati conce
en les prem
 gandules, t
erveix per a

nakasa, Las 

n uns antics
 crear una x

ges en 5 pla
amb un pat
en la mitge

eix per mitjà

ÑOZ  -  Habita

, aquest pa
tiu que es e
rrer, cap a l
 pati, donan
asa que d’un
mostra com

ebut com si 
misses que p

taules, flors
arribar a la c

 Palmas de 

s terrenys i
xarxa de rel
ntes , locals
ti de 20x20 
ra i allibera

à de galerie

atge col·lecti

ti té un carà
el que busqu
les vistes d
nt-li a aques
na façana p

m treuen m
 fos un pati

plantejàvem
s son habitu
casa, sino q

 Gran Canar

ndustrials d
lacions que
s i garatges
 metres. Co

a les 3 façan
s que done

iu  -  Curs 20

àcter més p
uem. La zon
el mar. En c
st un caire m

principal. Ai
obiliari a les
 d’instal·lac

m: eixampla
uals en aqu

que la casa p

ria. López &

de Las Palm
 inicïn un di

s en planta 
oncentra els
nes a habita
n al pati.  

14/2015  -  U

privat, no ta
na de dia de
canvi, cuina
més servicia
xò no atura
s passeres,
cions, li don
ar la vivenda

ests corred
pot arribar a

& Díaz 

mas, l’edifici
iscurs urbà.
baixa, en un

s nuclis de c
atges passa

UPC/ETSAB 

an d’un ús 
els habitatg
a i banys 
al, més de p

a als inquilin
, encara que
nen un ús m
a al pati. 

dors. No nom
a ser el pat

i Inakasa 
. Format pe
na illa de 40

comunicació
ants, on 

ges 

part 
ns, ja 
e 

més 

més 
i.  

er 34 
0x36 
ó 

 



 

LLUÍS MONNTOLIU MUÑÑOZ  -  Habitaatge col·lectiiu  -  Curs 2014/2015  -  UUPC/ETSAB 

 

 

 



 

 

Una v
fixan
pati c

Per t
xifre
“hou

Prop
comu
més 
els co
form
princ
metr
metr
tindr
a les

LLUÍS MON

En aques
Tracten 
converte
la ventila
als habit
totalmen
llum a le

vegada ana
nt-nos en el
compleixi t

tal d’optimit
s que perm

using” en les

posem una i
unitat d’ent
 habitatges
ostats es tr

ma central p
cipal, pot al
res de llarg 
res respecti
re un edifici
 100 vivend

NTOLIU MUÑ

st projecte,
la façana co

eix en exter
ació creuad
tatges deixe
nt tancades

es vivendes.

alitzats aqu
ls factors d’
ots els requ

tzar aquest
metin dur a t

s ciutats de

illa de 100 h
tre 250 i 30
 en una cor

racten per ig
er donar pa
bergar acti
 i 50 metres
ivament. Gr
 de planta b

des.  

ÑOZ  -  Habita

 els arquite
om a cobert
rior., i apare
da com una 
en de costa
s, amb un ta
. La façana 

ests exemp
’estudi, pod
uisits estud

ts objectius
terme aque
el futur. 

habitatges. 
00 persones

recta orient
gual. Això r

as a una pla
vitats varia
s d’ample. E
ràcies a les 
baixa més 5

atge col·lecti

ectes propo
ta, i aquest

eixen patis e
 bona il·lum

at la idea de
ancament t
 és carrer, e

ples i despr
dem ja fer u

diats. 

s, enunciare
sta idea en 

 Aproximad
s. Una plant
tació, en de

repercuteix 
anta rectang
ades. Les dim
El pati, cent
 generoses 
5 altures on

iu  -  Curs 20

sen un joc e
a com a pat
en façana –

minació natu
e claustre ob

ranslúcid q
el pati es pla

és de sotm
una propost

em unes dim
 el desenvo

dament pot
ta rectangu
etriment de
 en el pati, d
gular, que s
mensions d
trat al mig d
 dimensions

n queda gar

14/2015  -  U

entre la tipo
ti. El pati int

–privats- qu
ural. Les gal
bert i passe
ue permet 
aça. 

etre’ls a un
ta d’edifici r

mensions es
olupament d

 donar cabu
lar ens ajud
 la planta q
deixem de b
sense tindre
d’aquesta ill
del rectangl
s del pati, a
antit un bo

UPC/ETSAB 

ologia i l’ús
terior es 

ue milloren 
leries d’acc

en a estar q
 l’arribada d

na reflexió 
residencial 

stàndard i u
del nou 

uda a una 
darà a situa
quadrada on
banda una 
e un clar foc
la serien 75
le, faria 50 

aconseguim
n assolellam

 

. 

 tan 
és 
uasi 

de la 

on el 

unes 

ar 
n tots 

cus 
5 
 i 25 

m 
ment 



 

El pa
L’ent
l’illa,
del p
per a
retra
pass
pass
tanca
pròp
casa
totho
pati e
form
germ
ciuta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLUÍS MON

ati està entè
trada es fa p
, com si fos 

pati, en cada
accedir als h
anquejada, 
sera tan am
sadís per mi
aments per

pia en vistes
, també s’in
om treu la s
en la gran s

mar part d’un
manor propi
ats on tot es

A

P

Acc

NTOLIU MUÑ

ès com una 
per dues gr
 un carrer q
a cantonada
habitatges. 
de fins a 2,5
pla es justif
irar al pati, 
r envair par
s. Alhora qu
ncrementen
saleta d’est
sala d’estar
n mateix gr
i dels poble
s cada vega

Ascensors 

Escales 

Pasarel·les 

cés al pati  

ÑOZ  -  Habita

 transició en
rans obertu
que travessé
a trobem un
 Cada pis te
5 metres d’
fica pel fet 
la sala d’es
t del corred

ue s’augmen
n les relacio
tar al passa
 de l’edifici.

rup, de viure
s on tothom

ada més imp

atge col·lecti

ntre el carr
ures en els c
és l’edifici. 
n nucli d’es

e una pasare
’ample màx
de que la vi

star es prolo
dor com si f
nta la super
ons entre el

dís, al final
. Promou la
e sota el ma
m es coneix
personal i s

iu  -  Curs 20

er i la casa.
costats llarg
Una vegada
cales i asce
el·la perime

xim. Aquest
ivenda s’ob
onga obrint
os una terr
rfície d’ús d
s veïns, ja q
 es convert

a vida en co
ateix paraig

x, tan difícil 
sistemàtic.  

14/2015  -  U

 
gs de 
a dins 
ensor 
etral 
a 
re al 
 els 
assa 
e la 

que si 
eix el 
munitat, el 
gües, en un 
 de trobar e
 

UPC/ETSAB 

 sentiment 
 ambient de

en les grans

 de 
e 

s 



 

El pa
corre
prop
supe
apro
habit

El gr
perim
habit
roma
zona
de la
s’est
façan

LLUÍS MON

ati defineix e
espon a la z

porció 1:2 en
erfície lliure

ximadamen
tatge.  

uix de l’edif
metral. Aqu
tatges, que
an alineada
a més recoll
a vivenda fo
tenen cap a
nes al exter

NTOLIU MUÑ

el projecte.
zona comun
ns mostra l
 per planta 
nt una supe

fici es de 12
uesta està re
e sobresurte
a en els 2,5 
lida dins de

orma un qua
l passadís, 
rior a més d

ÑOZ  -  Habita

 S’imposa. 
nitària. Els d
a rellevànc
 entre tots 

erfície igual

2,5 metres. 
etranquejad
en 50 centim
metres d’am
l propi corr

adrat de 10
excepte els

de ser una m

atge col·lecti

 Una tercera
dos terços r
ia que pren
els propieta

l a la meitat

 D’aquests,
da. Això es 
metres al ll
mple. Aque
redor, on s’o
x10 metres

s de les can
mica més gr

iu  -  Curs 20

a part de la 
restants est
n el pati. De 
aris, a cada
t dels metre

 2,5 es dest
 mostra a le
arg de 2 me
st mínim de

obriria l’est
s. Tots els h
tonades, qu
rans. Aques

14/2015  -  U

 superfície d
tan constru
 fet, si repa
scun li corr

es quadrats

tinen a la pa
es entrades 
etres, sobre
esplaçamen
ança cap al

habitatges s
ue ja gaude
stes vivende

UPC/ETSAB 

de la parcel
uïts. Aquest

rtíssim la 
respondria 
s del seu 

 

assarel·la 
s dels 
e la resta qu
nt ja marca 
l pati. El mò
són passant

eixen de due
es passants

l·la 
a 

ue 
 una 

òdul 
ts i 
es 
s 



 

gara
pass
inter
llum 

 

El pa
poliv
pulm
bate

LLUÍS MON

nteixen una
sadís a més 
rior cap al p
 natural pen

ati es tracta
valent, sens

mó verd de l
ga amb mé

NTOLIU MUÑ

a correcta v
 de ser prac
ati. D’aques
netri més fà

 com un oa
se perdre la
’edifici, en q

és força.  

ÑOZ  -  Habita

ventilació cr
cticables, po
sta manera
àcilment a l

sis conegut
 idea de pu
quan a la ve

atge col·lecti

reuada, ja q
oden obrir t

a també aco
l’interior. 

 

t i propi din
nt de relaci
egetació, i t

iu  -  Curs 20

que les ober
totalment l’
onseguim q

s de la gran
ió veïnal. Es
també el co

14/2015  -  U

rtures al 
’estança 
ue la 

n urbe. Tind
s caracteritz
r, el lloc on

UPC/ETSAB 

drà una carà
zará per se

n la comunit

 

 

àcter 
r el 
tat 



 

CONC

L’obj
acon
una b
la ne
a l’in
una g
proje
de la

Aque
d’hab
resul
el de

El pr
comp
cond
les tr
adeq

La fin
parti
l’obr
a par
soluc

   

LLUÍS MON

CLUSIÓ 

jectiu de l’e
nseguir unes
bona qualit

eteja de l’am
nterior a cau
gran qualita
ecte ajuden
a metròpoli,

est assaig e
bitatge a le
ltats. L’arqu

esenvolupam

ojecte prop
pte alhora d

dicionants d
res idees pr

quadament.

nalitat es d
ir del buit, d
a s’ha de ce
rtir del pati 
ciona tots e

NTOLIU MUÑ

studi ha sig
s condicion

tat en l’habi
mbient de la
usa d’un òpt
at humana,
 a crear aqu
, la plaça d’

es basa sota
s ciutats, i c
uitectura es
ment globa

posat formu
d’afrontar a

del lloc on s
rincipals, el
.  

efinir la vol
del res al to
entrar en el
 interior, de

els interroga

ÑOZ  -  Habita

gut com mit
s òptimes p
itatge, apro
a casa degu
tim assolel
 ja que prom

uestes relac
un barri din

a la idea de 
com amb ge
s postula co

al. 

ula unes dad
aquest rept
’ubiqui cond
s tres facto

lumetria ge
t. Quan el r
l mateix. Pe

e l’habitació
ants que em

atge col·lecti

tjançant un 
per a la vida
ofitant al m
ut a una bon

lament que
mou una vid
cions. El pa

ns una gran 

 donar solu
estos clars 
om a eina p

des orienta
e en qualse
dicionarà/m

ors, han de s

eneral de l’e
res ho es tot
er tant, def

ó principal d
m planteja e

iu  -  Curs 20

 espai buit –
a en les gra
àxim la reg

na ventilació
e inundi de l
da en comu
ti te la conn
 ciutat.  

ció a una de
 podem aco
otent de ca

atives i unes
evol situació
modificarà l
ser-hi prese

edifici a part
t, el pati es 
enso claram

de l’edifici, j
el “housing

14/2015  -  U

–un pati- po
ns ciutats d
eneració na
ó, i una il·lu
llum natura

unitat, i els g
notació de p

emanda cre
onseguir mo

ra als repte

s premisses
ó. A partir d
a forma de 
ents, i que f

tir del pati, 
 el protagon

ment comen
a que es la 
” del futur. 

 

Corral de Co

UPC/ETSAB 

odem 
del futur. Ta
atural de l’a

uminació na
al la llar; com
gestos del 
petit món d

eixent 
olt bons 
es que esta

s a tindre en
d’aquí, els 
 l’edifici, pe
funcionin 

 generar el 
nista, i per 
nçar a proje
 clau que em
 

 

omedias de Al

an 
aire i 
tural 
m 

ins 

bleix 

n 

erò 

ple a 
tant 

ectar 
m 

magro 


