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VESTÍBULEXPO CAFETERIA

TALLERS
AULES

LOCALS ENTITATS
LOCALS ENTITATS

volum general
totalitat superfície

generació d'un pas interior
propi del centre cívic que el
complementa

adequació als espais propis de
l'illa en la que es troba

formalització exterior segons
l'adaptació del propi edifici
a l'entorn

> Estudi del lloc i intencions
> Centre Cívic i Local Entitats a Tortosa

> Enric Navarro Pla

> Aula PFC. Jaume Bach02

> Estudi Ple-Buit

> Per una part es troba la necessitat de treballar la cantonada de
l'edifici davant l'auditori, on apareixen els testers dels edificis
dels blocs d'habitatge, amb una rotonda al davant. L'opció proposta
és la de crear una 'boca', porta d'entrada al recinte interior del
centre cívic, que reculli la gent que pugui venir des del passeig
del riu, del parc o de la zona d'aparcament. També allí trobem a les
plantes del centre la sala de conferències, amb un doble espai i que
mira en direcció al riu i les montanyes.

> En la mateixa direcció va proposada la terrassa exterior per a ús
dels estudiants o usuaris de l'edifici. Aquesta terrassa és la que
trenca amb aquests testers, i el projecte no en dóna un altre sinó
que proposa un canvi de la secció, també amb un gir de la façana per
respondre amb la mateixa contundència a l'entorn.
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> Estudi Usos

e 1/4000

> Estudi Viari

e 1/4000

Equipaments

Ús residencial

> Evolució del projecte en maqueta

>Des del primer moment el projecte busca resoldre i adaptar-se a l'entorn, donant
resposta a allò que l'envolta i que el modifica.

>Es busquen alineacions, visuals, recorreguts; incorporar l'illa en la que ens trobem
al projecte. Donar resposta a l'entorn més inmediat però no d'una manera directa, sino
generant punts i espais concrets que identifiquen al propi edifici projectat.

> El fet de ser el punt de ròtula entre els dos tipus de creixements fa que sigui un
punt especial i identificatiu de la zona. És un lloc d'oportunitat i que ha de
representar a la zona.

> En aquest punt es considera molt important com ha de ser la planta baixa, a nivell
de recorregut i desplaçament dels usuaris, ha de ser sugestiu i invitar a recòrrer
l'edifici, ja sigui com a vestíbul, exposició o cafeteria. Per aquest motiu ja es
planteja un accés interior i des dels dos punts d'accés principals, segons sigui per
la zona de l'auditori o per una altra part per la de l'església.

> Esquemes d'implantació

> Per l'altra part, es van generant terrasses
i cobertes que van retranquejant i completant
la volumetria de l'edifici, adaptant-la a
l'entorn i als edificis veïns. Es proposa
tancar un dels dos grans patis de l'illa,
completant-la.

> L'altre gran espai interior també es
completa, però degut a les seves més baixes
edificacions queda menys definit, deixant
també una escletxa de llum i visuals que
arriben fins a l'església del davant.


