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Recuperar la vielinha com articuladora urbanística i caracteritzant del barri. Re-interpretar i dotar-la d’un 
nour caràcter dialogant amb l’activitat escolar. Així doncs, s’afavoreix el fluxe constant d’aquest pas i si in-
corporen bosses en el seu recorregut d’activitat. Al mateix temps, s’evita la incompatibilitat del programa 
d’us privat de l’escola amb la dús públic de la “vielinha” durant la jornada escolar; però ses flexibilitza el ús 
extra escolar per a tot el barri la resta de hores.

Per a poder administrar i gestionar de la millor manera possible els recursos de l’escola, es decideix crear un 
nucli centralitzat amb tots els serveis i àrees didàctiques comunes tan per al nivell de 1r grau com pel de 2n 
grau. Així doncs, s’aprofita les grans dimensions espacials del pabelló per a utilitzar-lo com a nucli articula-
dor. Cal destacar també que la superpossició dels dos grans plans horitzontals com són el pavelló i  la pista 
descoberta, ens permet alliberar l’àrea necessària per a crear els diferents circuits tectònics.

La decissió de formalitzar l’edifici amb una volumetria topogràfica, ens permet al mateix temps generar 
una continuïtat dels diferents espais de relació de l’esccola a través d’un entremat de rampes i plataformes. 
El pendent màxim emprat en tot el llarg del recorregut és inferior al 6% (màxim permès per a l’accessibilitat 
universal el NBR sense necessitar plataformes de descans en el seu recorregut. Només es surt d’aquesta 
llògica els plans inclinats d’accés a cobertes que estan ambdues cobertes al voltant del 12% .

Com ja hem analitzat anteriorment, el barri té una mancança evident d’espai públic on si puguin produir les 
relacions socials. Per aquest motiu, es redefineixen els límits del solar per a aconseguir dos grans espais de 
caràcter públic. Un en relació al carrer d’abaix, de caràcter vegetal i servidor d’accés al recinte escolar; i un 
altre petri generant un espai plaça-mirador on si pot organitzar el mercat en els dies pertinents.

La forma de ventall del terreny, junt amb el seu gran desnivell, ens ofereix la possibilitat de aprofitar unes 
vistes panoràmiques de les valls i turons colindants.  Però al mateix temps, el dessarrollar-se gran part del 
programa a cotes molt pròximes al nivell carrer, s’assegura la protecció de les penetracions visuals des de 
l’exterior a l’interior en aquelles àrees on no sigui recomenable distraccions pels  nens, com ara l’aulari de 
primària i secundària. En canvi, si que es permet un cert grau de permeabilitat exterior-interior segons el 
programa sigui més públic.

La morfologia d’autoconstrucció tan palpable en tot el conjunt del barri, obliga a replantejar la col·locació 
d’un projecte de unes dimensions que es surten de l’escala urbana del conjunt. Així doncs, s’opta per no mi-
metitzar l’edifici a la trama urbana existent basada en el gra petit per agregació. S’opta per una volumetria 
topogràfica que s’integri al skyline ascendent del barri i al mateix temps faci de porta d’accés al teixit con-
solidat. Però en contraposició, la presència del mateix queda apaciguada des de l’interior del barri llegint-se 
com a un conjunt de moviment tectònics generadors d’espai buït.
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