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Vista de l'espai públic guanyat per la ciutat

Planta Baixa_escala 1:200

LA URBANITZACIÓ

L'entorn de l'edifici s'ha entès com una extensió del
sistema del projecte, és a dir, el mòdul ordenador de
l'edifici s'ha perllongat per apropiar-se del seu entorn i
formar una unitat. Com es pot veure al plànol, els
eixos de l'estructura van més enllà per configurar els
mòduls de paviment i marcar la posició dels elements
de mobiliari urbà, com fanals i papereres.

Per donar una imatge de conjunt el material escollit ha
estat el klinker, disposat de diferents maneres en funció
del lloc. És a dir, a les zones d'accés de mercaderies
per descarregar material a ambdós edificis el klinker
s'ha col·locat en forma d'espiga perquè és més
resistent al trànsit rodat. A la resta o bé s'ha col·locat
seguit a trencajunt o deixant espais on creixi el verd.
Les zones toves amb sauló també ocupen una part
important de la plaça, con ho fan als patis de l'inteior
de l'edifici. Aquí es col·locaran gronxadors pels nens i
espais de joc simbòlic.
A la banda del carrer Marroc és el paviment propi del
carrer, el pannot, que entra fins al gran porxo,
enxamplant l'espai de circulació sota una gran pèrgola
d'escala urbana.

Pel que fa al mobiliari urbà, els fanals estan
estretament relacionats amb l'estructura del projecte ja
que s'han dissenyat utilitzant els mateixos perfils que
conformen els pilars de manera que l'estructura
s'apropia de l'espai púlbic. Aquest també és el cas dels
dos porxos projectats a la plaça. Els bancs també s'han
dissenat amb perfils U d'acer i sobres de fusta.

VEGETACIÓ

Relatiu als arbres, a les voreres s'ha plantejat col·locar
plataners, com els que hi ha a l'entorn. Pel que fa a la
plaça, està previst col·locar arbres de fulla caduca,
que donin ombra a l'estiu i facin més agrdable l'estada
a la plaça. Alguns d'ells són acàcies, robínies i
pruneres de fulla vermella.

A l'interior, als patis de l'edifici, seguint la tradició
mediterrània d'obtenir ombres a l'estiu, es plantaran
figueres.

La peça que configurarà la totalitat del projecte de
urbanització que dóna a Can Ricart, amb les
diferents variants de col·locació.

Allà on la ciutat penetra en l'edifici, com al porxo
d'entrada a la biblioteca, es col·locarà el pannot de

Barcelona.




