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Il.luminació

El projecte tracta la il.luminaci· d'una manera general i a la vegada particular per cada espai. Els espais que

formen el recorregut de l'edifici gaudeixen de molta il.luminaci· natural que s'aporta gracies al mur cortina de la

faana interior, al lluernari de l'espai com¼ central i al lluernari de la sala d'actes. De la mateixa manera els espais

que s'afavoreixen de la il.lumianci· natural estan situats propers a les zones del recorregut on en poden obtenir

d'una manera aprofitosa. Aix² la zona de consultes i lectura de la biblioteca es situa al costat del lluernari i en

gaudeix d'aquesta llum a la vegada que per la seva orientaci· no t® problemes d'enlluernament ni radiaci· solar

directa. De fet la orientaci· de la sala d'actes i la seva faana nord-est segueix aquest criteri.

Podr²em dir que el concepte de la ilĀluminaci· natural es pot assimilar a all¸ que succeeix en una cova o element

natural on la llum penetra per les escletxes i forats i genera unes condicions tals que permeten diferents activitats

segons siguin aquestes condicions.

La ilĀluminaci· artificial t® la voluntat en aquest projecte d'emfatitzar els trets principals, primer el del bloc de pedra

enmig del desert, incrustat al terra, per mitja de la ilĀluminaci· dels murs de faana des del fossat perimetral.

Segon el de la idea de l'edifici com a recorregut, aix¸ es fa per mitja d'una llumin¨ria lineal encastada al paviment i

colĀlocada en toto el recorregut de l'edifici que el marca i el defineix, com si fos una canal d'aigua des de la

coberta fins el punt m®s baix de l'edifici.

Per  al pas de les instal.lacions d'electricitat i telecomunicacions s'utilitza un conducte vertical que pasa per tot

l'edifici, situat en el mur que forma els espais entre el passadis del recorregut i els serveis. La seva situaci·

permet un acc®s facil i una posici· prou centrada per alimentar tot l'edifici, a m®s d'estar situat en una zona dins

de la franja dels espais perimetrals on hi haur¨ cel-ras i permetra la distribuci· dels conductes a cada espai.

PHILIPS-PACIFIC TCW
1 x MASTER TL-D 58W / SLD
llumenera estanca-fluorescent

LIGMAN A60451
1 x MASTER TL5 FH 28W G5
llumenera empotrable al terra-fluorescent

PHILIPS-TBS105
1 x MASTER TL5 54W / 830 HPF A PI
llumenera empotrable -fluorescent

PHILIPS-LATINA FBH022
2 x MASTER PL-C 26W / 830/ 2p 1CT
downlight -fluorescent compacte no integrat

PHILIPS-ROTARIS TBS741
MASTER TL5 CIRCULAR 60W / 830 1CT
llumenera empotrable-fluorescent

MILAN DAU
1 x GU10 75W
llumenera de sostre-halogena

PHILIPS-MONZA
MASTER COLOR CDM-T 150W / 830 G12 1CTI
projector- l¨mpada de desc¨rrega compacte

PHILIPS-SAVIO TWS 760
1 x MASTER TL5 54W / 830 HPF A PI
llumenera de paret-fluorescent

MILAN KUPP
1 x E14  9W
llumenera suspesa sostre-vela

Dau spot Kupp Ligman A60451 Ambient

LAMP AMBIENT
1 x MASTER T8  36W
llumenera adosada a pared-fluorescent

Il.luminació natural dels espais

nivells +41 a +43 nivells +44,3 a +48 nivells +48 a +51 nivells +51 a +55

Muntants instal.laci·
telecomunicacions

Muntants instal.laci· electrica i
enllumenat
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