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biblioteca vivendes escola bressol

La siutació clau de la entrada en un extrem de l'edifici i amb un gran volum superior 
buit preten cridar l'atenció del usuari desde qualsevol punt de la plaça i crear un espai 
filtre de protecció entre l'interior i l'exterior.

En la planta baixa de la biblioteca tobem aquells espais d'ús més esporadic i per als 
usuar que utilitzen la biblioteca com a una extenció de l'espai públic. També pretent no 
perdre mai el contacte visual entre l'interior i l'exterior de l'edifici. Tant perque els usuaris 
vegin com perque els vianants pugin veure l'interior. Per aixó es crean grans vidrieres 
cap al  exterior de la plaça.

Aquestes espais són els de lectura, diaris i revistes, consulta d'internet i la zona de 
nens per evitar el possible soroll que poden genera al passar per dintre de la 
biblioteca.

L'accès a les plantes superiors es gairebè directe desde l'exterior a travès 
de l'escala que puja per el gran lluernari interior. Aixó ajuda a evitar el 
creuament d'usuaris d'intre de la biblioteca.

El mateix edifici contè l'accès al parquin subterrani públic, d'aquesta 
manera eliminem volums dins de la plaça interior o de les boreres.

La planta baixa de les vivendes pretent ser transparent de cara a la plaça de manera que els usuaris que caminen per la borera del carrer de provença vegin l'interior de la 
mateixa. Per aconseguir el reclam d'aquest cap a la plaça i crear un filtre d'entrada i sortida.

S'aconsegeix crean uns locas comercials amb porta tant cap al carrer com a la plaça. Els tancaments dels locals son vidriats i les activitats a les que son destinats han de 
ser aquells que demanin ser vist desde l'exterior (bars, pubs, botigues de roba, de mobles,etc.) excloient activitats com despatxos o agencies. D'aquesta manera els 
usuaris entre i surten pels dos costat i potencia l'activitat de la plaça que es situa al sud, on es col·locaran les terrasses. Aquest locas estan protegit per un voladís en els 
dos costats per protegirlos del sol i la pluja.

Seguint aquest plantejament els 2 accesos a les vivendes tambè tenen la doble entrada i son totalment transparent al exterior. Les escales que baixant al aparcament al 
contrari de lo mès habitual es col·locan enfront d'una gran finestre per evitar la sensació de residu i per incrementar la sensacio de sortir al exterior al pujar les escales. 
Tambè trobem zones de registre de les instalacions.

La gran superficies contruida en l'edifici escola bressol es degut a les necessitats que uns patis grans ubicats asobre 
de les cobertes demanen. Tot i així l'espai es aprofitat per multiples necessitats ben justificades. Destaca la rampa 
que dona accès al aparacament queda integrada en l'edifici peró permeten la visió directe de la plaça desde la 
borera. Rampa de doble carril d'entrada i de sortida degut al número de places.

L'accès a l'escola bressol es situa encarada cap al interior d'illa, d'aquesta manera tots els alumnes i pares que els 
acompanyes no s'ajunten al mig de la borera del carrer i potencia al mateix temps la activitat que la plaça interior vol 
agafar. Es crear una zona coberta exterior per permetre l'espera al exterior i es col·loquen bancs just enfront de la 
porta. El gran rebedor interior permet la mateixa activitat duran les epoques de l'any mes fredes. Les zones de 
profesors i cuina s'ajunten en aquesta planta. 

Sota d'aquesta gran superficie apart de l'accès a l'escola bressol tenim 3 locals comercials un d'ells amb magatzem 
al nivell de l'aparcament. El local que s'obre cap a la plaça es destina a un bar o restaurant amb terrassa exterior.  
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