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*Recorreguts en coberta:

playscapes::: 
les topografi es de formigó es 
recobreixen de cautxú fuxia 
per al joc dels infants.

s’accedeix a la coberta per la 
torre d’accés 

desdel nivell de coberta es 
baixa a la planta de programa 
cultural per 3 ascensors i una 
rampa

per a l’evacuació s’empren les 
escales de les torres existents 
i l’escala d’incèndi de la nova 
torre d’accés

*Programes en coberta:

recorreguts lineals i passeig:::

normalment més alts que la 
resta i indicats pel paviment 
o el canvi de cota

serveis:::

ascensors i rampes per 
accedir al programa de 
sotacoberta i escales 
d’emergència

espais d’introspecció::

normalment espais ensotats, 
les valls humides que genera 
la topo de formigó i l’interior 
de les torres existents

miradors:::

espais elevats, exposats i que 
dominen l’entorn inmediat o 
llunyà

espais d’oci::

per als més petits es reserva 
una zona indicada amb 
paviment tou , en espai sense 
aigua i envoltada de miradors

per al reste d’usuàris, 
qualsevol canvi de cota no 
programat pot ser un lloc 
d’esbarjo

IMATGES

1_coberta de nit amb leds i 
llums trepitjables encesos

2_sotacoberta de nit amb 
llums encastats al terra 
tècnic encesos

3_coberta de dia, vista 
mirant al sud, cap a les 18h 
de la tarda
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gran públic evacuació


