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_Plaça Pública

Accés concau, el  qual  permet acce-
dir  desde tots els punts del  carrer, 
sempre direccionat cap a l ’entrada 
pr incipal  de l ’edi f ic i .

Creant,  a lhora,  un espai  d ’act iv i tat 
en contacte amb el  ca rrer i  amb la 

Bibl ioteca . _Racons

Tant l ’espai  públ ic com pr ivat  tenen un contacte v ibrant 
entre el  l l indar del  solar i  e l  propi  edi f ic i ,  e l  qual  permet 
la creació d’espais racons, per a diverses act iv i tats tant  a 
l ’ombra com al  sol ,  amb vis ió de l ’ inter ior  de la bibl ioteca.

Espai d’ús Públic

Espai d’ús Privat

_Accés Principal:

 Bibl ioteca

 Sala Pol ivalent

 Espai  Inter ior

_Accés Secundari

  Personal  Intern 

  Accés a l ’Arxiu

Orientació Nord-Sud Orientació Est-Oest

Grans obertures a l ’Espai  Inter ior,  per gene -
rar v isuals desde dintre la Bibl ioteca.

_Orientació dels móduls

Aquests estan col · locats en la mateixa 
direcció que els punts cardinals.

Orientació Nord,  permet disposar de tots avantat-
ges de la l lum natural  sense els inconvenients de la 
calor i  dels rajos ul t raviolats 
_ Col · locació de l luernaris orientats a Nord

Peti tes obertures a 
l ’Espai  Inter ior,  per 
generar v isuals des-
de la Bibl ioteca.

Grans obertures a la Plaça Públ ica,  que mostren 
les act iv i tats més dinàmiques de la Bibl ioteca _ 
Zona Diar is i  Revistes.

Peti tes obertures a la Plaça 
Públ ica,  que mostren la ac -
t iv i tat  de la Sala Pol ivalent.

_Estructura

La construcció s ’organi tza a part i r  d ’una 
modulada estructura de formigó prefa-
br icada que cual i f ica i  def ineix l ’espai 
inter ior  com la fomra en que la l lum inci-
deix en el  mateix.

_Envolvent exterior

La façana s’organi tza a part i r  de la mo -
dulació de panel ls prefabr icats de formi-
gó, generant obertures controlades. En 
l ’or ientació Nord-Sud, aquestes están 
centrades respecte el  módul,  de la ma-
te ixa manera que el  l luernar i .  En canvi , 
en les or ientacions Est-Oest,  les ober-
tures están si tuades als extrems dels 
móduls.

Coberta Vegetal_ jardí  v isual  per a tota 

la zona de fons general  de la Bibl ioteca.

Coberta Solar _ formada per un l luerna-

r is a 30º respecte a la hor i tzontals,  amb 

plaques fotovol ta iques a la cara Sud.

Coberta Tècnica _ s i tuada a una cota 

infer ior,  per contenir  i  amagar tota la 

maquinàr ia d’ instal · lacions.


