NOUS VESTIDORS DEL GEIEG
GIRONA
Emplaçament:
Client:
Tipologia:
Superfície:
Pressupost:
Projecte:
Obra:
Constructor:

Girona
GEIEG
Equipament esportiu
900 m2
<600 mil€
2012
En curs
-

Equip de projecte:

Carles Vaquero - arquitecte

Col.laboradors:

Landcom - instal.lacions
Juli Enciso - Seguridad y Salud

Imatge:

EJEZETA de Andrea Sucari - infografia

Breu
descripció dels
conceptes
arquitectònics,
objectius
i qualitats
de l'edifici.
Singularitat
i baix
impacte
ambiental:
El projecte
s’adapta
a les preexistències i les

complementa amb l’objectiu de maximitzar les qualitats de l’edifici
existent i introduir-ne de noves. Alhora que es dóna resposta a les
necessitats exposades per la propietat, es busca explicitar el valor
afegit que suposa gaudir d’unes instal·lacions noves, actuals i
còmodes, que contribueixin a crear una ambient confortable,
salubre, lluminós i distès, necessari en un espai d’oci i de salut.
Amb aquest objectiu s’ha potenciat la relació amb l’espai exterior
enjardinat del complex, ja sigui per proveir-se de llum com de
vistes.
L’obra incorpora mesures de baix impacte ambiental (veure
ARCO2 d’aquest portal) pel que fa als materials reciclables, a l’ús
de productes prefabricats i aplicables en sec, a la previsió
d’instal·lacions eficients (s’eliminen totes les existents pel seu baix
rendiment). Tot això es complementa amb aparells d’estalvi de
consum d’aigua.
Durant l’obra s’ha previst la recollida i selecció de residus amb
criteris d’optimització del seu reciclatge.
Criteris funcionals del projecte: La proposta es basa en la reorganització de les
circulacions per optimitzar-les i alliberar el màxim de superfície per
a dedicar-la a vestidors.
Apareixen dues circulacions principals: “peus secs” pels accessos
generals i usos del gimnàs i pistes, i “peus molls” que serveix
exclusivament a las activitats lligades a les piscines.
Alhora, cal distingir entre dues categories de vestidors: “per a socis”
i “per a grups”.
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