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JULIOL 2011 ARQUITECTURAETSAB - Escola tècnica Superior d'Arquitectura de BarcelonaPFC MIREIA CASANELLAS PALMÉS

SUPERFÍCIES - PROGRAMA

PLANTA +1. GALERIA D'ART

Zona d'exposició                                          242 m²

Zona d'estar                                                   90 m²

Serveis                                                          36 m²

SECCIÓ CC' - E. 1/200

Secció que mostra la perforació que s'ha realitzat en el solar just el el límit que està en contacte amb l'andana de l'estació.

D'aquesta manera s'aconsegueix que les piscines puguin tenir una bona il·luminació natural.

SECCIÓ DD' - E. 1/200

Secció que mostra l'alçat posterior, des de l'andana de l'Estació. L'edifici s'ha situat en contacte i paral·lelament a l'andana però

s'ha perforat el solar per tal de construir-hi els patis que han d'aportar llum

natural a les plantes soterrades.

Un d'aquests patis és el que es mostra en aquesta secció, el qual es troba a continuació de la rampa d'accés al pàrquing, el qual és

d'ús exclusiu per als clients de l'hotel.

PLANTA +1

CC'

DD'


