
ORIENTACIÓ DEL CAMP

INFLUÈNCIA DE GENT

PARKING SOSTENIBLE

CAMP DE FUTBOL

LES  INTENCIONS / ESTRATÈGIES DE PROJECTE

Segons els diferents

requeriments que

preveu PIEC, la

orientació respecte l'eix

longitudinal de l'espai

esportiu en la direcció

nord-sud, hauria de ser

amb una tolerància de

mes o menys 22,5 º.

Degut a la poca

flexibilitat i espai del

terreny actual de

l'antiga pedrere de guix

'Les Planes' de

Corbera de Llobregat,

la orientació del camp

es amb una incliniacio

de 45º respecte el nord.

Les dimensions del camp corresponen al

CAM-2 del PIEC.

El paviment del camp es de gespa artificial.

Les dimensions reglamentaries d'aquest

camp es de 105,00 m. x 63,00 m.

Aquesta superficie està composta per

diferents capes per a la correcte nivellació i

funcionalitat per a la pràctica dels diferetns

esports. Aquestes capes son :

- Gespa artificail

- Capa de aglomerat asfàltic S-12 de 3 cm.

- Capa de aglomerat asfàltic G-20 de 4 cm.

- Sub-base granular de 30 cm.

Aquest camp té uns marcatges mínims

com:

- Futbol: 105 x 63m., color blanc.

- Futbol set 60 x 30m., color taronja

- Hoquei 91,4 x 55 m., color groc

FUNCIONALITAT

La distribució interior de l'edifici de vestuaris segueix l'esquema definit en el

PIEC. En el següent esquema podem diferenciar els diferetns espais definits en

diferetns colors. La distribució i funcionalitat d'aquest edifici de vestidors reflexa

unes parts solides tals com les entrades, lavabos, bar i magatzem, respecte els

espais de vestidors, que són més flexibles per tal de poder fer variacions sense

modificar la resta de zones.

La zona d'aparcament s'ha projectat amb uns paviments permeables per

tal de poder absorbir les escorrenties d'aigua per filtració.

Lavabos Neteja Passadís

extterior

Infermeria Magatzem

roba

Vestuari

arbitres

Sala de

 juntes

INFLUÈNCIA DE GENT EN

UN ENTRENAMENT

INFLUÈNCIA DE GENT EN

UN PARTIT

Passadís

interior

Hall entrada

esportistes

Magatzem

material

Vestuari

grup

Vestuari

col·lectiu

Hall

d'entrada

Bar

C:\Users\Jordi\Desktop\Imatges PFC Alçats\caratula 4.jpg

PLANTA FUNCIONAL / ESTRATEGIES

E: 1/500

D'aquesta manera representem la continuació

d'una manta verda amb la incorporació

del bosc i la vegetació de l'entorn

en el nostre terreny.
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