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ÀREES AMB PENDENT                                               Esc. !/1500

Mobiliari urbà _ Quan àrees amb pendent i                   Esc. !/1500
 les zones planes entren en contacte

ZONES PLANES                                                        Esc. !/1500

Referències

Espai urbà volcànic, Olot _ RCR Gronnegade square, Scandinavia _ Masu Planning Aps Yokohama Port Terminal _ Foreign Office Architects Ref. iluminació 04 Ref. iluminació 05

01
IL·LUMINACIÓ GENERAL
Alçada de la iluminaria = 7,8m
Diàmetre del feix aprox.= 16m

02
IL·LUMINACIÓ RECORREGUT
Alçada de la iluminaria = 3,9m
Diàmetre del feix aprox.= 7,5m

03
IL·LUMINACIÓ CÀLIDA
Alçada de la iluminaria = 2,6m
Diàmetre del feix aprox.= 5m

04
IL·LUMINACIÓ RECORREGUT TERRA
Iluminària incrustada al terra
Marca de llum, lllum difusa

05
IL·LUMINACIÓ SOSTRE
Iluminària penjada del sostre
Llum difusa

Espai hivernacle/bar
Final del recorregut del parc
El bar pot funcionar a indepen-
denment de l’escola, quedant 
inaccessible amb unes portes les 
zones de aules, administració i la 
planta segona.

Obertura del carrer d’accès al cementiri
La especulació del “marge calent” havia fet del carrer previst un pas 
peatonal sinuós que trampejava la piscina de la propietat veïna. Es 
proposa obrir el carrer de nou, necessàri per l’arribada dels cotxes 
al cementiri per l’entrada principal (actualment ho han de fer per el 
darrera).

Nou accès al parc
Aquest nou accès permet la 
continuitat necessària perquè el 
parc deixi de ser un cul de sac 
inaccessible. Dòna continuitat al 
antic camí del cementiri i per tant 
més útilitat i replanteja la plaça 
que fins ara servia de pàrquing 
de pocs cotxes.

Replanteig de la plaça
Es converteix en la plaça d’accès prin-
cipal al parc.
Per animar a entrar al vianant es pro-
posa que tingui la rampa d’accès al 
costat de la borera, deixant l’espai 
principal de la plaça a la part posterior 
i a la mateixa alçada que el parc.

Grades
Les dues pendents es 
troben en una grada que 
reconeixerem desprès 
en l’espai-hivernacle de 
l’escola.
En un espai de dansa, si 
hi ha qui mira, hi ha qui 
balla.

Zona repòs
Uns bancs i una 
pèrgola formen un 
espai de descans 
amb vistes al parc.

Compresió del espai per 
entrar a l’espai hiverna-
cle/cafeteria

Zona de nens
Al punt d’inflexió de la 
baixada del parc és on 
apareix la zona de joc 
dels nens.

Zona de passeig, desdoblament
Zona plana longitudinal a on el mur de l’antic camí divideix 
els recorreguts; un de més còmode i ample amb bancs, 
l’altre pels més curiosos, els que descobriràn que a l’altre 
banda dorm un Cementiri en mig del barri de Tres Torres. 
Aquest segon passeig es dramatitza amb la perforació 
vertical del mur, que al caure directe el sol el transforma 
en franges de llum, “...una isla del pasado que aparece 
y desaparece a su capricho”.
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