
RESUM 
  
 
La profunditat de l'envoltant permet establir la unió entre l'espai interior 
i l'exterior, convertint-se així en una superfície capaç de controlar, 
permetre i adaptar, és a dir, controlar els intercanvis, permetre la fluïdesa 
i adaptar-se a les necessitats. D'esta manera introduïm la investigació: la 
integració de les envoltants en el procés de transformació de la façana de 
Lake Grove Village. Construït en la dècada dels 60, estos edificis 
residencials a Chicago es caracteritzen per un sistema modular i prefabricat, 
amb possibilitats de transformació. Per a això, són quatre els conceptes que 
filen el treball. 
  

En primer lloc, la tècnica. La tècnica apareix com una ferramenta 
d'estudi, la qual permet reflexionar sobre el seu ús en el prototip de 
construcció en altura a Chicago i comprendre les possibilitats que oferix per 
al projecte de transformació proposat. L'elecció del model en altura obeïx a 
que representa un exemple de materialització de nous escenaris de les 
envoltants, i presenta reptes i possibilitats per al disseny. S'establixen 
així les bases sobre les quals estudiar l'envoltant, la seua adaptabilitat i 
evolució cap a unes energèticament més eficients: els tres conceptes 
restants. 
  

En segon lloc, l'eficiència energètica. L'eficiència energètica apareix 
com a objectiu del disseny, i s'entén com una actitud per part de 
l'arquitectura que permeteix donar resposta a les necessitats de hui, sense 
minvar les futures. En el projecte, ha suposat l'actitud amb què s'ha 
dissenyat cap a la reducció energètica, la millora en la qualitat de l'espai 
interior i l'adaptabilitat de la proposta. D'esta manera, es parla 
d'eficiència en el consum, en els espais i en el disseny. 
  

En tercer lloc, l'envoltant. El concepte de l'envoltant s'entén com 
aquella que, mitjçant la tercera dimensió, permet entendre la interrelació 
entre l'espai interior, l'espai exterior i la superfície que els delimita. 
Els paràmetres que definixen les envoltants, així com els seus mecanismes de 
comportament, serviran per a establir les bases sobre les què parteix el 
disseny del projecte de transformació de l'envoltant de Lake Grove Village. 
Mitjançant la identificació, la definició i l'anàlisi, el projecte se centra 
en una envoltant que aposta per l'eficiència i oferix adaptabilitat. 
  

Finalment, l'adaptabilitat. L'adaptabilitat de les envoltants és una 
ferramenta i també una premissa del disseny, que es troba ja en l'edifici 
original de Lake Grove Village. L'adaptabilitat de les possibilitats 
tècniques, l'adaptabilitat davant dels requeriments energètics, 
l'adaptabilitat davant de les necessitats dels usuaris, l'adaptabilitat dels 
espais i, finalment, l'adaptabilitat de les envoltants. D'esta manera, este 
concepte, tal com s'entén en este projecte, es trasllada al present, tenint 
en compte que puga variar en un futur. S'unifiquen així els conceptes de 
tècnica, eficiència energètica, envoltant i adaptabilitat. 


