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DIVERSITAT D’USOS:

El projecte té la voluntat de perdurar en el temps el 
màxim possible, per tal d’aprofitar al màxim la inver-
sió que representa.
És per aixo que el programa ha de ser divers i capaç 
d’acollir multitud d’activitats. Els espais han de ser 
flexibles per afrontar millor un possible canvi d’usos.
El projecte no s’ha de veure gaire afectat si d’un dia 
per l’altre els habits de la gent canvien. per aixo es 
confia en un programa molt variat i bastant obert. 
Els usos principals de l’espai comprenen des del 
Parc, pistes esportives, aparcament de cotxes, res-
taurant ràpid, horts urbans, cinema a l’aire lliure, fins 
a zones per a mercats ambulants, etc.

INTEGRACIÓ ARQUITECTÒNICA:

Elements com plaques fotovoltàiques s’integren dins 
del mobliari urba amb la intencio de convertir-los en 
un element més del paisatge, ja que sembla que 
encara avui en dia o bé són un afegit als edificis o 
son grans infraestructures que sobrepassen l’escala 
humana.
a través del disseny pràctic i atractiu s’intenta crear 
una imatge positiva per l’acceptació d’una nova reali-
tat.

FUNCIONALITAT:

El projecte parteix també de la base que cal evitar la 
recreació en les formes, i no caure en el parany de 
buscar només el disseny atractiu perqué si.
S’ha tingut en compte durant tot el procés de disseny 
la multiple funcionalitat dels elements que confor-
men el projecte, per exemple la pantalla acústica es 
també una pantalla de cinema, o com el mur perim-
etral de contenció que és a la vegada un armari per 
guradar estris dels horts, etc. 

HUMANITZACIÓ:

El projecte aspira a crear un espai agradable per al 
lleure en un entorn completament oposat.
Envoltat d’infrastuctures de la velocitat el PARK IN 
preten apareixer com un oasis que recupera la veloc-
itat del pas a peu.

CONTACTE:

Una de les característiques del projecte és la 
rel·lació entre els espais rodats i els peatonals. El 
projecte és el punt on es troben els dos sistemes, on 
el peatonal s’elva fins que esdevé una passera que 
travessa per sobre la riera i la carretera en diagonal.
Dins del PARK-IN els recorreguts entren en contacte. 
De manera conceptual igual que dues mans 
s’entellacen, els camins i recorreguts del park-in es-
tan en contacte, es toquen, però al final els origens 
son diferents.


