
Zona pública

S’ha dissenyat la il.luminació seguint els criteris 
d’arquitectura, llegint en tot moment la linealitat del 
projecte i acompanyant al visitant cap als diferents 
espais.
El model de luminaria es penja del sostre.

Zona administració, aules i documentació.

Aquests espais disposen de fals sostre, i s’ha optat 
per a l’utilització de downlights, ja que permeten 
donar una visió més uniforme del sostre.

Zona producció

Es disposen luminaries industrials a les zones 
de producció, penjades del sostre.....

La disposició dels Downlights 
s’orienta per criteris de config-
uració.Per una il.luminació hori-
zontal uniforme, es du a terme 
una disposició homogènea.El 
valor orientatiu per la mesura 
del módul d és l’altura de la lu-
minaria h sobre el plà de treball. 
Com a distància a la paret a les 
luminaries s’aconsella la meitat 
de la mesura del mòdul d.

La disposició dels Fluores-
cents s’orienta per criteris 
de configuració.Per una 
il.luminació horizontal uniforme, 
es du a terme una disposició 
homogènea.El valor orientatiu 
per la mesura del módul d és 
l’altura de la luminaria h sobre 
el plà de treball.Como a dis-
tància a la paret a les luminar-
ies s’aconsella la meitat de la 
mesura del mòdul d.

La il.luminació dels espais del projecte és un dels factors que més ha influït en el seu 
disseny. 
Les barres conceptuals s’han deformat i separat per a trobar aquest equilibri lumínic 
tan desitjat:

- Llum difusa de nord als espais de rebuda, lectura i ensenyança , al d’administració i al 
de degustació produïnt una sensació de calma a aquests espais. 
- Llum del naixement i final del dia a l’espai comunicador informant en tot moment de 
l’estat diurn.   
- Llum informadora també a les franges de la naturalesa per on es perceb la força i 
l’importància  de la llum .
- Llum difosa a partir de lluernaris de policarbonat als espais de producció, col.locats 
estratègicament per establir una uniformitat llumínica als espais.
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IL.LUMINACIÓ NATURAL

En tot moment s’ha pensat la il.luminació artificial com a una il.luminació 
de recolçament  per a moments en que la llum diurna no sigui necessària.

Es pretén aconseguir una il.luminació homogènea evitant les zones de penom-
bra a tots els espais de l’edifici.

S’ha pensat l’il.luminació artificial del projecte com a un element més 
per a enfortir les carcterístiques del projecte. S’han diferenciat les 
zones segons el seu  l’ús i segons la imatge lumínica que es vol oferir.
Així, a la zona sensitiva (nivell 0) s’han disposat unes luminaries allargades 
tipus florescent marcant en tot moment les línies fortes del projecte. Aques-
ta il.luminació t’acompanya a les zones de relació visual i t’acompanya pels 
diferents espais sensitivament experimentals. Aquestes lluminaries es pen-
jen de coberta mitjançant un cablejat metàl.lic, i acompanyen a les biguetes 
vistes de fusta. Es dona un caràcter industrial a una zona càlida i agradable.

A les zones d’administració i serveis es disposen downlights, mantenint 
una lum uniforme a tot l’espai poguent-se regular si està previst un can-
vi de distribució de mobiliari, atorgant flexibilitat llumínica a dits espais.
A la zona d’educació es disposen també les luminaries fluorescents que marquen la 
linealitat est-oest del projecte, i remarcant les línees de naturalessa que l’atravessen.
A la zona de producció es disposa una il.luminació industrial penjada del 
sostre, oferint una il.luminació potent i uniforme per al gran espai del pro-
jecte. Igualment es disposen a la zona de criança, en menys quantitat.

En conclusió podem dir que la il.luminació resalta les frang-
es de naturalesa transparents del projecte, veient-se de nit 
l’alternança de llum i foscor que s’ha volgut oferir i contrastar. 
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