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PLÀNOL D’ESPAIS ADJACENTS A L’EDIFICI
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VIALITAT EXISTENT - ESPAIS DE TRÀNSIT RODAT

ESPAI PÚBLIC EXISTENT - RECORREGUTS LIMITATS AL PERÍMETRE DE LA PARCEL·LA

VIALITAT PROPOSADA - ESPAIS DE TRÀNSIT RODAT

ESPAI PÚBLIC PROPOSAT - VARIETAT DE RECORREGUTS POSSIBLES A TRAVÉS DE LA PARCEL·LA

PLÀNOL DE VEGETACIÓ

VIALITAT I ESPAIS PÚBLICS

VEGETACIÓ

La vegetació de l’espai exterior s’ha projectat amb espècies autòctones de la 
zona, espècies ja utilitzades per l’Ajuntament de Manresa pels jardins de la 
ciutat o amb espècies de baixos requeriments hídrics, per tal de minimitzar-
ne el seu manteniment i garantir la seva bona resposta a l’entorn. L’única 
excepció a aquesta premissa és la plantació de bambú a la zona d’accés a 
la planta 1, que fa de filtre visual de les finestres que donen directament a la 
sala d’actes. 

ARBRES
1- parkinsònies
2- pruner de fulla vermella
3- olivera
4- pi blanc
5- bambú

ARBUSTS DE FLOR
6- romaní (lila)
7- salvia greggii (vermell/fúcsia)
8- escallonia “red dream” (rosa)
9- euryops pectinatus (groc)
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NOUS RECORREGUTS URBANS

Els nous espais públics que incorpora el projecte proporcionen al ciutadà 
molts recorreguts possibles a través de la parcel·la abans tancada al públic. 
Així, la proposta es converteix en un pol d’atracció d’activitat que, a més, 
fomenta les circulacions a través seu, i deixa de ser un obstacle als recorreguts 
que connecten les estacions amb el centre de Manresa. 

NOVA VIALITAT

La vialitat dels carrers circumdants s’ha modificat i adaptat als usos i 
requeriments dels nous espais públics. Així, s’han près les següents decisions: 

1- Ampliació de les voreres de la carretera de Santpedor; conseqüent 
reducció de l’ampada de la calçada i, per tant, ralentiment del trànsit rodat 
en aquesta via. 

2- Modificació de l’accés rodat a la zona de les estacions seguint la modificació 
prevista per l’Ajuntament de Manresa: entrada més àmplia per millorar la 
visibilitat de la cruïlla. Conseqüent modificació de la topografia en aquest 
punt. A més, aquesta modificació permet la creació de la plaça pública que fa 
de vestíbul exterior a l’edifici. 

3- Reducció de la superfície d’aparcament, per la creació d’un parc i un espai 
urbà per a la celebració d’actes a l’aire lliure. Conseqüent reducció del soroll 
produït a l’aparcament. 
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ESPAIS I PAISATGE URBÀ

Els espais públics adjacents a l’escola tenen la voluntat d’acollir tant els propis usuaris 
de l’edifici com també aquells ciutadans que vulguin incorporar aquests espais com a 
part dels seus recorreguts diaris cap a les estacions d’autobusos i trens.
Aquest conjunt d’espais que envolten l’edifici poden distingir-se en 7 espais d’usos i 
caràcters diferenciats: 

1-  ACCÉS PRINCIPAL A L’ESCOLA DE DANSA / PART PRIVADA A LA DOCÈNCIA

2- ACCÉS PRINCIPAL A LA SALA D’ACTES / PART PÚBLICA DE L’EDIFICI

3- ACCÉS AL HALL I A LA CAFETERIA / PART PÚLICA DE L’EDIFICI

4- PLATEA EXTERIOR

5- ZONA DE PARC EN FORMA DE PINEDA + JOCS INFANTILS

6- PLAÇA PÚBLICA

7- PLAÇA ADJACENT A L’ESTACIÓ DE FERROCARRILS


