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Oficines i administració
El programa ofereix la possibilitat de dividir el centre en volums diferents, en aquest cas, aprofitar el terrent com a medi per partir 
el programa dona lloc a:
1. Reordenació del terreny per poder crear una plataforma.
2. Crear diferents cotes d’accés
Les oficines i tota la part administrativa serà el volum que ajudarà a reordenar i contenir el terreny. La peça de  les oficines quedarà 
semi-soterrada, de manera que nomès serà percebuda des de la plaça d’accés, quedant amagada des de cotes més altes on 
es trobem zones més boscoses i salvatges de Montjuïc. La peça es col·loca de manera tangencial a l’anella creant una façana 
continua perpecdicular al carrer, enmarcant la plaça d’acces.

Conexions
Els nuclis seran el punt d’unió entre la part de les oficines semi-soterrada i l’anella. L’es oficines consten de dos nuclis, un nucli 
a la part pública de la peça per l’accés dels visitants i l’altre destinat a un ús privat pel personal del centre (carrega i descarrega 
de material, etc).

Murs
En el projecte es diferencien dos tipus de murs de formigó. Per una banda trobem els murs de contenció que recollen les terres 
de la plataforma, aquests murs tindran un acabat dr formigó amb encofrat de fusta vist. Per altra banda trobem uns altres murs 
de formigó, en aquest cas un formigó amb una terxtura més llisa amb encofrat metàl·lic, del que serà propiament part de l’edifici 
d’oficines.
D’aquesta manera serà reconeixible saber quins murs recollen terres i quins murs recollen edifici.

PLANTA BAIXA

Espai d’acollida de visitants                 150 m2
Gestió d’adopcions                    20 m2
Aula/sala d’actes (capacitat 60persones)                             150 m2
WC públics                       20 m2
Local dels voluntaris                    80 m2
Instal·lacions
                     420 m2
 
PLANTA PRIMERA

Administració/arxius/sala de reunions polivalent               120 m2
Menjador –office del personal                      60 m2
Llatzeret (gàbies recepció I local observació d’animals, bany higiènic)                          125 m2
Aparcament                  600 m2
Magatzem manteniment I neteja/bugaderia pel personal                40 m2
Vestidor/WC/dutxes (homes)                    40 m2
Vestidor/WC/dutxes (dones)                   40 m2
Magatzem pinso                     50 m2
Sala caldera                    50 m2

                 1.125 m2

TOTAL COBERTS aprox.                                  1.545 m2   
+ 25%                       2.000 m2
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