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Ànalisi Emplaçament Projecte Construcció Estructura Instal·lacions AltresBiblioteca municipal a Cubelles

P. F. C. EMPLAÇAMENT I ORDENACIÓ 

Descripció del entorn: Plaça Barjadí
La plaça barjadí és un espai actualment en mal estat i poc cuidat. La construcció 
de la biblioteca municipal té l’encàrrec, a més a més de realitzar una 
reordenació  de la plaça.
Com ja s’ha comentat, la plaça  disposa de dos elements potents que la 
conformen. Una massa vegetal disposada al costat sud-oest i una comissaria de 
policia amb un dipòsit de cotxes  i a la part nord-est un conjunt d’arbres que 
envolta. 
Hi ha també l’existència d’un transformador elèctric (com indiquen les fotos) a 
la zona de concentració de la vegetació. 

Si ja s’ha comentat que l’entorn condiciona la biblioteca, aquesta pretèn a un a 
escala menor condicionar l’entorn. És per aquesta raó
La biblioteca colonitza l’entorn i  es projecta en forma de paviment vegetal 
mantenint les distàncies, en un cas amb els limits rectangulars de la parcel·la i 
en la sala infantil exporta el triangle a l’extrem de la parcel·la per regularitzar 
l’espai intermig.  El paviment vegetal ajuda, a més a més a establir una relació 
visual, amb la biblioteca mantenint una certa privacitat espiritual (que no es 
tindria si el passejant exterior pases al costat de vidre i veies els usuaris com 
objectes en un aparador).L’ús de les perpendiculars dels potents eixos dels murs 
de la biblioteca acaben de definir els paviments. 

  Pi (existent)

Regió Mediterrània

Fulla Perenne

Alçada 10-20 m

Diàmetre copa: 4-6 m

Ambien assoleiat

  Om (existent)

Clima temperat

Fulla Caduca

Alçada 25-30 m

Diàmetre copa: 8-10 m

Ambient  ombrívol

  Jacaranda (afegit)

Clima subtropical, apte al clima mediterrani

Fulla Caduca

Alçada 2-30 m

Diàmetre copa: 4-6 m

Ambient assoleiat

  Arbustos de ginesta (afegit)

vista oest, frontal de la vanguardia amb els 
vista suddel solar,  on es veu el poc desnivell 
que té aquestaoms en primer pla 

caseta del transformador que anirà enterrada vista sud-oest del solar, es veu la comissaria donant l’esquena 
a la parcel·la.

vista sud del solar,  on es veu el poc desnivell que té 
aquesta

vista sud-est on es veu la comissaria de policia i el dipòsit de 
cotxes, construïts pels 2BMFG arquitectes

Cantonada nord-oest i possible 
principal arribada d’usuaris, en 
primera instància veuen l’àrea 
de revistes im música

Vista nord del conjunt on s’aprecia la continuïtat 
visual del carrer

Vista nord part de darrera del dipòsit. el fet que 
l’entrada d’aquest s’hagi posat a la banda sud a 
condicionat l’alineació de la comissaria i a relegat 
lògicament la banda nord a una situació 
secundària

Vista est i façana principal de la comissaria, que mira  a camps 
de conreu, darrera hi ha la parcel·la de projecte

PAVIMENTS

VEGETACIÓ

llambordins amb separació llambordins 

panots vegetació

Vista general del conjunt

Vista d’accés a la parcel·la nord-oest
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