
Sa Pobla: Se tengerPart, Se Szemernyi turiSztikai látványoSSág, 

cSak laPály, mezõgazdaSág, idénymunkáSok. Sa Pobla egy olyan 

telePüléS, ami már nem falu (Pedig a neve ezt jelenti), de még nem 

vároS (bár 12 000 lakoSa van): mallorcai viSzonylatban nagy, 

de az utolSó háznál mintha elvágták volna az utcát éS kezdõdnek  

a burgonyaföldek. a fõtér viSzont olyan élénk egy átlagoS hét-

köznaP iS, mint egy nagyvároSban: etnikai SokSzínûSég, kávéházi 

élet, retro- éS biotermékeket áruló boltok, Szabadtéri Piac. 

feltûnõen Sok a fiatal, babakocSival, kiSgyerekkel; nekik éPült ez 

az államilag támogatott bérház.
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Falu végén van egy ház
Mallorca. Tenger, napsütés, nyaralás...
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A városközponttól öt perc sétára, a fõutca 
végén az utolsó elõtti ház a Ripoll Tizón 
építésziroda által tervezett 19-lakásos szo-
ciális lakóépület. Már messzirõl gyanús az 
ereszek, mûrizalitok, egyéb gyakori hom-
lokzati díszítõelemek hiánya miatt, hogy 
itt mindjárt lesz valami modern – az útköz-
ben megkérdezett járókelõk szóhasznála-
tával. Rövid utcai fronttal rendelkezõ, hátul 
kiszélesedõ foghíjtelket foglal el a pince  
+ földszint + kétemeletes ház. Az utcai hom-
lokzat fele hosszú, fehér, rácsos kapu, ami 
a mélygarázshoz és a vakítóan fényes köz-
ponti pációhoz (belsõ udvarhoz) vezet. 
Ez utóbbi az üzemeltetõ IBAVI (kb. Baleár-
szigeteki Lakásügyi Hivatal) szándéka sze-
rint a beköltözõ lakók közötti közösségi kap-
csolatok létrejöttét szolgálja, ami támogatott 
szociális lakások esetében különösen fontos.

Ennek az egész országban elérhetõ támo-
gatásnak a lényege, hogy veszélyeztetett 
vagy hátrányos helyzetû egyének, csoportok 
– munkanélküliek, mozgásukban korlátozot-
tak, nagycsaládosok vagy egyszülõs csalá-
dok – meglévõ vagy újépítésû bérlakásokat 
igényelhetnek az ingatlanpiaci árnál ala-
csonyabban. A lakbérek nyomottak, a hiva-

tal weboldaláról megtudható, hogy konkré-
tan ebben a lakóházban havi 158 euró és 
236 euró között mozognak. A lakóegysé-
gek között van kétszobás és háromszobás,  
a 45 m2-estõl a 67 m2-esig. A lakások kialakí-
tása mindig a helyi, központilag meghatáro-
zott minimális komfortigényeknek megfelelõ; 
itt a minimumba az olcsó és könnyen fenn-
tartható felületeken kívül a liftek, a garázs és 
a közös parabolaantenna fért bele.

A két fiatal mallorcai építész alapította 
palmai székhelyû iroda 2008-ban megnyer-
te a helyszínre kiírt építészeti ötletpályáza-
tot. Inspirációért nem kellett messzire men-
niük, az épület ugyanazokból az elemekbõl 
áll össze, amikbõl a környékbeli házak: 
pációk, szabálytalan telek, redõnyök és 
árnyékolók, az apró lépték és egyfajta 
szerves csoportosulás, ahogyan a lakóegy-
ségek egymáshoz kapcsolódnak (ami miatt  
a mallorcai településeken sosem lehet tudni, 
hol végzõdik az egyik család háza és hol 
kezdõdik a másiké).

A központi udvar miniatûr fõtérként mû- 
ködik, az innen kiinduló folyosók utcaszerûen 
szerteágaznak, ami azt a benyomást kel-
ti, hogy egy félpublikus belsõ utcarendszer-

ben vagyunk. A nagy udvaron kívül több 
lakásnak saját pációja vagy terasza van,  
a közlekedõk pedig olyan tágasak, hogy 
már-már külön közösségi tereknek tûnnek. 

Az L-alakú telken, a beépítési indexen 
és az ereszmagasságon kívül a parcellát 
határoló tûzfalak jelentették az egyik leg-
fontosabb adottságot: néhány eltûnt, mert  
„nekiépült” a ház, néhány pedig új burko-
lat vagy felületkezelés után esztétikai elem-
mé vált. Van régi, kõbõl rakott tûzfal, lett 
betontéglából újrarakott, valamint graffitis.

A lakóegységek alapmodulokból (kony-
ha-nappali és háló-fürdõ) épültek fel, amiket  
a programnak megfelelõen hol síkban, hol 
térben kombinál a terv. Így jöttek létre a két-
szobás és háromszobás, tetris-szerûen egy-
másba illeszkedõ egy- és kétszintes lakások, 
amik hol a nagy udvarra, hol az utcára, hol 
a hátsó, kisebb pációkra néznek. A homlok-
zatok mobil elemei a nyílászárók, a nyitott, 
fehér fémfelületen és a becsukott, farajzo-
latos lapon kívül van egy harmadik állás is: 
az emeleti spaletták kitámaszthatóak és így 
elfordított árnyékolókként mûködnek.

A szociális karakterû program megkí-
vánta az olcsó fenntarthatóságot, ezért

Közösségi kapcsolatok alakulásának fontos helyszíne a központi páció tere  
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Tervezõ:  
Pep Ripoll, Juan Miguel Tizón
Munkatársak:  
Pablo García, Luis Sánchez
Beépített hasznos összterület:  
2498.70 m2

Költség:   
1 576 224 euró
Tervezés:   
2008
Átadás:   
2013

A közlekedõk olyan tágasak, hogy már-már külön közösségi tereknek tûnnek

a tervezõk alkalmazták a hagyományos me- 
diterrán passzív stratégiákat: a szél által 
átjárható udvarrendszert, árnyékolókat, az 
arab széltornyokhoz hasonló szellõzõket. 
Ezek állítólag kitûnõen mûködnek: nem is 
kell mechanikus elszívás.

Még mindig nincs minden lakás kiadva, 
bár a fényképekhez képest a valóságban az 
udvart is és a folyosókat is birtokba vették: 
biciklik, nyugágy, virágládák, száradó ruhák 
bizonyítják, hogy alakul a közösség.




