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PARC LINEAL

IL·LUMINACIÓ  

SECCIÓ A-A’  1:200
HALL CENTRE CULTURAL

IL·LUMINACIÓ NATURAL

CRITERIS DE DISSENY
Es dissenyen els espais garantint el màxim de llum natural a les aules, halls d’entrada, foyer, camerinos, i es protegeixen 
les obertures a sud-est i sud-oest amb lames horitzontals. La resta d’obertures, si es creu adient, es cobriran amb cortines 
interiors. A les sales d’espectacles: petit auditori i sala polivalent, també s’hi obren finestres per millorar-ne la qualitat 
ambiental. Aquestes finestres es podran cobrir totalment amb uns porticons de fusta, d’una lama, que llisquen verticalment.

Els diferents lluernaris de l’edifici garanteixen llum natural als espais grans i interiors. Així, el foyer rep llum natural provinent 
de gran varietat d’obertures, i aconseguint uns matisos i una ambientació diferent al llarg del dia. El lluernari de la sala 
polivalent permet gaudir de llum natural al cantó soterrat de la sala, millorant-ne així la qualitat ambiental.

IL·LUMINACIÓ ARTIFICIAL

CRITERIS DE DISSENY 
Cada espai s’il·lumina segons els seus requeriments.

ESPAIS:

- ESPAI PÚBLIC EXTERIOR
Col·locació de lluminàries puntuals encastades a la part baixa de la paret dels edificis. Lluminàries encastades als porxos 
d’entrada. Fanals al llarg del carrer, i, al parc lineal, a més a més dels fanals es col·loquen lluminàries puntuals encastades a la 
part baixa del mur i sota els bancs. D’aquesta manera s’acompanya al vianant en el trajecte i el recorregut queda ben marcat. 
En el tram d’escales també es preveuen unes lluminàries encastades al mur cada 3 esglaons. A la plaça Mirador el restaurant 
disposarà d’un sistema de projecció.  

- TEATRE
A la zona d’espectadors s’utilitza una il·luminació puntual encastada al cel ras, i alhora una il·luminació indirecte al pla vertical. 
A l’escenari es pengen unes bigues metàl·liques per penjar-hi focus orientables segons necessitats. A la petxina acústica s’hi 
encasten lluminàries puntuals. Els graons i passadissos s’il·luminen amb lluminàries leds puntuals.

- SALA POLIVALENT
S’utilitzen diferents tipus de lluminàries, per adaptar-se a la polivalència de la sala. Il·luminació linial amb fluorescents 
encastats a cel ras, lluminàries puntuals penjades amb possibilitat de variar-ne l’alçada, raïl amb focus en suspensió. El pla 
vertical s’il·lumina com el teatre. A l’escenari es col·loquen lluminàries empotrades a cel ras i focus. 

- FOYER
Lluminàries indirectes als paraments verticals, lluminàries puntuals encastades o penjades del cel ras, creant diferents 
ambients en un mateix espai molt àmpli. Dins els lluernaris s’hi instal·len leds per il·luminar-los en horari nocturn. 

- AULES DE TREBALL I ASSAIG
Il·luminació principal lineal a base de fluorescents encastats al cel ras,  o penjats (dependrà de l’altura del cel ras) per garan-
tir homogeneïtat i una bona il·luminació al pla de treball. En funció d’altres requeriments es col·locaran diferents tipus de 
lluminàries. 

- CAMERINOS I LAVABOS
Il·luminació puntual encastada a cel ras. Els miralls dels camerinos disposen de rengles de bombetes addicionals leds.

- APARCAMENT i MAGATZEMS
Il·luminació linial suspesa de fluorescents. 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Degut a la gran dimensió del projecte, es col·loca una estació transformadora (E.T.) accessible des de l’exterior. 
Cada espai de diferent ús (escola, teatre, restaurant, sala polivalent...) compta amb el seu propi comptador elèctric. 

La il·luminació d’emergència funciona a part de la resta i compta amb sistemes d’emmagatzematge d’energia que permeten el 
seu funcionament durant més d’una hora. 

EFICIÈNCIA I ESTALVI
Les lluminàries aniran equipades amb làmpades de baix consum, fluorescència, i les lluminàries interiors indirectes i totes les 
exteriors seran de LEDS. Les sales d’espectacles requeriran focus halògens regulables i orientables. Es preveu la utilització de 
detectors de presència i temporitzadors en aquells espais d’ús esporàdic (lavabos i camerinos) per evitar malbarataments, i 
s’instal·laran controladors horaris pel control global de l’edifici. També es comptarà amb sistemes d’aprofitament de la llum 
natural, que regulin la iluminació en funció de l’aportació de llum natural.  
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Fluorescència compacta
Il·luminació puntual en suspensió
Grans espais, singular.

Fluorescència compacta
Il·luminació puntual en suspensió

Leds
Il·luminació puntual encastada al cel ras

Leds
Il·luminació mural puntual

Fluorescència compacta
Il·luminació lineal en suspensió

Fluorescència compacta
Il·luminació lineal encastada al cel ras

Leds
Il·luminació lineal indirecta 
encastada al cel ras

Leds
Il·luminació lineal indirecta encastada 
a la paret

Focus halògens sobre raïl metàl·lic
Il·luminació regulable i orientable

Leds
Il·luminació puntual de recorregut 
interior
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Leds
Il·luminació puntual encastada al mur 
o paret

Fanal 

Leds
Il·luminació lineal indirecta encastada 
al banc o jardinera

Leds,
Il·luminació regulable i orientable
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FOYER TEATRE

EXEMPLES LLUERNARIS (Disseny HUB Barcelona)
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SECCIÓ C-C’  1:200
SALA POLIVALENT I PLAÇA MIRADOR
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