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Conexions verticals
Per una banda es col·loquen tres nuclis dins de l’anella que serviran per fer les conexions directes tant de carrega i descarrega com 
del personal. Aquests nuclis es col·locan al igual que tota la resta del projecte contingut dins de l’anella de manera radial, entenen 
aquests nuclis casi com un cos independent. 

Per l’altra banda el pati, que estarà plè de vida, tindrà unes conexions verticals pensades tant per conectar com per continuar les 
passejades amb els animals. Per tant totes les plantes de l’edifici quedan totalment conectades sempre des del gran pati central, fent 
possible poder accedir a tots els diferents espais, gats, coberta, etc...

La disposició de totes aquestes conexions verticals que es trobem al pati no tindran una geometria clara i contundent com passa 
als elements que es troven dins l’anella, sinó que en aquest cas es sumen als camins i recurreguts que es podrien trobar a la natura 
seguin direccions o corves més naturals.

3 nuclis verticals dins l’anella 
2 escales exteriors
2 rampes exteriors

Secció Ombracle 
E 1.100

Planta Ombracle 
E 1.100

DETALL OMBRACLE

Coberta Policarbonat Ombracle

L’ombracle
El programa del parc d’acollida demana un espai cobert i vallat. Aquest espai 
proporciona ombra durant els dies més assolellats i un lloc cobert els dies de pluja.
Serà un espai destinat per fer entrenament als gossos per o simplement  passejos els 
dies de pluja. Per tant constructivament serà un element molt sencill amb uns pilars 
metàl·lic i una coberta de policarbonat.

Secció B-B’
E 1.250

Planta Primera Anella
E 1.250  

B

B’

Primer pis
El primer pis de l’anella, al igual que l’inferior també es divideix en 3 part de igual mesura. En aquest pis es col·locaran 3 programes diferents en cadascun dels sectors. 
Sector 1: es col·locaran els boxes d’animals en quarentena, aquests boxes seran iguals que els de la planta inferior però d’una mida més grossa ja que aquests animals no tindran sortida directa al pati a més a més al ser animals que requereixen 
unes condicions especials, potser no estan capacitats per sortir a passejar. Col·locant les gabies en aquest punt es consegueix una proximitat amb la zona de veterinaris.
Sector 2: es col·locarà el programa del veterinari,  que inclou zones de consultes, quirofans, sala de raig X o una zona de banyera pels gossos i gats.
Sector 3: està dedicat als boxes per gats. D’aquesta manera queden separats de la zona principals de boxes del gossos (planta baixa) i s’eviten baralles i lladrucs. Els gats no necessiten contacte directe amb l’exterior ja que han de tenir els seus 
boxes completament tancats (són animals que trepan), per aixó s’ha pensat un recinte que creix verticalment.

5. ANELLA_PLANTA PRIMERA


