
6
e q u i p a m e n t s  p ú b l i c s

a l’Eixample 
de BARCELONA [PFC Juny 2011] [Mar Ballesteros Sans] [Tribunal nº8]

INTRODUCCIÓ ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓ ESTRUCTURA INSTAL·LACIONS IMATGES

ALÇAT SUD I PLANTA BAIXA E 1/200

ELS ARBRES

EL PAVIMENT I SANEJAMENT

LA IL·LUMINACIÓ EL MOBILIARI URBÀ

Albizia julibrissin. Arbre nou per voreres. 
alçada plantació: 4 m
ample plantació: 0,8 m
alçada màxima: 5 - 8 m
amplada màxima: 4 - 6 m
fulla caduca

Ailanthus altissima. Arbre nou interior illa. 
alçada plantació: 4,25 m
ample plantació: 0,9 m
alçada màxima: 15 - 20 m
amplada màxima: 8 - 10 m
fulla caduca

Prunus serrulata. Arbre nou interior illa. 
alçada plantació: 3,5 m
ample plantació: 0,8 m
alçada màxima: 4 - 8 m
amplada màxima: 4 - 8 m
fulla caduca

Fanal Sara de Santa & Cole, per Beth Galí

Dues columnes d’acer galvanitzat ajuntades en vano, 
il·luminant per un cantó amb quatre projectors i per 
l’altre amb dues làmpades flurorescents.

Banc Trapecio de Santa & Cole, per Montse Periel i 
Antonio Montes

Banc longitudinal format per dos blocs de fusta mas-
sisos desplaçats lateralment suportats per unes potes 
d’acer galvanitzat.

Balisa Augusta de DAE, per Albert Ferrer

Lluminària empotrada al terra de l’espai públic que 
marca els límits dels edificis i il·lumina verticalment.

Seguint amb la idea de sistematització de l’edifici, el 
paviment marca els eixos que conformen el conjunt a 
través de les juntes del formigó.  Sempre trobem una 
regularitat en el sentit vertical, on les juntes són contí-
nues, mentre que en l’altre sentit les juntes segueixen 
un altre ritme, permetent l’aparició de forats (que co-
rresponen a la vegetació) i de col·lectors que recullen 
les aigües pluvials. Aquestes juntes horitzontals creen 
a les cantonades una transició gradual del paviment de 
panot de les voreres al nostre paviment.

0


