
ACCESSOS A PARKING

el sentit dels carrers i la intenció de generar 
el mínim de talls possible amb els accessos a 
parking direccionen on haurien d’ubicar-se 
aquests.

CIRCULACIONS EN VERTICAL

els punts d’accessibilitat peanolat determinen 
les zones més adequades per col·locar-hi els 
nuclis de circulacions verticals que interela-
cionen els diferents nivells programàtics.

el terreny presenta un desnivell de 2 metres en els dos sen-
tits dels carrers existents 

aquesta situació l’aprofitem per  crear un joc de plans incli-
nats que ens generen un recorregut continuo del programa i 
alhora una relació visual entre tots els espais. 

el volum acaba enquadrant l’única visual que es percep  de 
can ricart des de l’avinguda diagonal

zones verdes-horts

gràcies a l’estudi de les ombres es té un fona-
ment sobre el que decidir on col·locar els 
espais verds i els horts que formaran part del 
programa del buit.
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CONTINUÏTAT ESPAIAL

ESTUDI D’OMBRES

l’estudi d’ombres ens permet fer-nos una idea 
de quines zones són les més adequades per 
ubicar-hi certs progràmes tals com espais lliu-
res, horts...

ACCESSIBILITAT PEATONAL

els múltiples accessos que existeixen dels 
espais del voltant marcaran les circulacions 
externes i internes del programa, fent viable la 
transició entre espai obert a espai tancat.

FLUXE RODAT

l’avinguda diagonal és de les vies més 
influents al terreny per la captació de fluxe 
tant rodat, peatonal i fins i tot activitat tercia-
ria.

BARRERES VISUALS

degut a les altures dels edificis de vivendes i al 
mur perimetral del parc central, can ricart 
sembla impossible d’ubicar.

esquemes 
programàtics
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referentsIDEES INTENCIONS FACTORS DEL LLOC 

relació programa ple-buit

el mercat funciona com a element 
de transició entre els diferents 
espais lliures al entorne 
d’aquest passant a formar part 
auxí de l’espai públic durant les 

hores en que està obert

gradient de privacitat

la disposició del programa 
genera un gradient d’esquerra a 
dreta entre les parts més públi-

ques a les més privades.

connexió visual dels espais

es procura generar volumetries 
que permetin tenir contacte 
visual constant entre el dife-
rents espais interiors generats i 

el seu entorn existent.
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