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Boxes gossos

V1   policarbonat cel·lular de 1 cm de gruix 
color gris
V2   panell Tabiclack de 7 cm espessor amb 
aïllament incorporat (poliisocianato a alta 
pressió), mides 0.5m x3m.
V3   menjador industrial amb 2 compartiments; 
aigua i pinso
V4   policarbonat cel·lular de 1 cm de gruix 
color gris
V5   guía Klein
V6   porta correfera de fusta de DM amb 
tractament contra l’aigua
V7   malla de simple torsió

H1   acabat de formigó polit amb capa de 
pintura epoxi de color gris clar.

I1    serpentí de terra radiant
I2    llum de led
I3    reixeta de desguàs. 

L’Anella
Una vegada anivellat el terreny per crear una superficie plana on poder col·locar l’anella, es juga amb el diàmetre i la mida dels boxes dels gossos per trobar la millor proporció entre aquestes. L’anella té un diametre 
exterior de 80 metres deixant un espai interior pel gran pati central de 55 metres de diametre i uns 2.400 m2 d’espai.

Es parteix com a base utilitzar tot l’espai que està a la mateixa cota que el pati per col·locar les gabies de gossos. Deixant tres espais que serviran tant  per col·locar el nucli com per deixar respirar en alguns punts aquesta 
gran anella modulada. Aquests espais també serviran tant per col·locar els nuclis com per tenir portes per sortir cap a la zona exterior, ja que és important que els gossos surtin a fer passejades tant com sigui possible.

DETALL BOXES GOSSOS

Recintes vallats
El pati central és el cor de l’edifici. La distribució interior del pati dona resposta a un dels imputs del projecte que era aconseguir un 
espai tancat de passeig cada cert número de boxes. Aquests espais es tancaran mitjançant unes portes que es trobem en el passadis 
obert el pati.

Modulació
Una vegada definit un dels boxes, es definirà el mòdul, composat per quatre boxes. Tant l’estructura com les intal·lacions seguirant aquest mòdul, fent possible el 
funcionament d’aquest d’una manera independent, podent tenir l’opció de contruir el parc en diferents fases.
Per acompanyar aquest mòdul es preveuen dues circulacions diferenciades, per una banda el passadís privat de manteniment i neteja per els cuidadors del parc i un 
passadis obert al pati per la circulació de visitants/adoptants. Aquests dos espais estaran completament ventilats per evitar els mals olors.
Dins d’aquest mòdul es podria canviar la disposició de 4 gàbies unificant-ne dues o tres per construir gàbies més grans.  D’aquesta manera es conserva el mòdul pero 
es pot modificar la mida de les gàbies. 

108 boxes gossos
3 zones amb 36 boxes cadascuna
cada 18 boxes 1 recinte vallat
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