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JULIOL 2011 ARQUITECTURA

PLANTA BAIXA. HALL - RECEPCIÓ HOTEL

Accés - hall hotel                                         150 m²

Zona d'estar                                                 150 m²

Recepció                                                       40 m²

Consigna                                                       10 m²

Despatx direcció hotel                                   20 m²

Despatx administració                                   17 m²

Despatx galeria d'art                                      17 m²

Plaça - espai públic                                 2.800 m²

SUPERFÍCIES - PROGRAMA

PLANTA BAIXA

La planta baixa ha estat un punt clau del projecte. Ja des de l'inici del projecte es va considerar que seria molt important aconseguir un generós

espai públic que funcionés com a PLAÇA PÚBLICA.

Aquest nou espai públic és l'encarregat de distribuir i de permetre el pas dels fluxes de gent.

Per una banda realitza la funció d'accés a l'hotel i per altra banda permet un nou accés a l'Estació de Stratford tant a cota de carrer (±0.00) com a

cota +5.00m la qual es realitza per mitjà d'escales mecàniques estratègicament col·locades en la plaça.

ESPAIS EXTERIORS HABILITATS

S'ha habilitat un espai exterior per a l'aparcament de taxis que puguin necessitar estacionar o parar per facilitar el transport dels clients.

També s'ha previst un espai d'aparcament per a autocars.

Un generós espai per a l'accés dels vehicles que hauran d'utilitzar el pàrquing del qual disposa l'hotel.

IMATGE MAQUETA

PFC MIREIA CASANELLAS PALMÉS
ETSAB - Escola tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

SECCIÓ BB' - E. 1/200

Secció que mostra les dimensions de la "porta" de pas que es genera mitjançant el pont.

Les proporcions del pas han estat estudiades per tal d'aconseguir una bona escala urbana.

Es mostren els lluernaris que permeten que les plantes soterrades tinguin il·luminació natural. A més a més interessava jugar amb

la sensació del visitant, i que aquest intuïs que l'edifici seguia creixent tant per damunt de la cota ±0.00 com per sota.

BB'

PLANTA BAIXA
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