
01. Introducció del lloc i Anàlisi

SISTEMA D'EQUIPAMENTS

La parcela queda una mica
apartada dels grans
equipaments públics, com
podrien ser: l'institut de
batxillerats, l'escola de formació
o bé l'estadi municipal.

Tot i així tenim l'ajuntament ben a
la vora, aixi com una serie
d'equipaments de tipus
administratiu.

Cal destacar la falta de
comerços encarats al esport del
rem al voltant del solar.
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AMPOSTA:

La ciutat està situada al marge dret del riu Ebre, al límit entre la plataforma
continental i el delta de l'Ebre; de fet, la part situada més a l'est de la ciutat es troba
construïda sobre aiguamolls. El terme municipal, el més gran de la comarca del
Montsià, limita al nord amb el riu Ebre, a l'est amb Sant Jaume d'Enveja i amb el mar
Mediterrani, al sud també amb el mar i amb el de Sant Carles de la Ràpita i a l'oest
amb els de Freginals, Masdenverge i Tortosa.

Situació actual

SISTEMA VIARI

S'han analitzat les diferents vies
mes importants d'Amposta,
segons el volum de cotxes.

Veiem que les dues vies més
destacades son: la N-340 i
l'entrada a Amposta. Així doncs,
el solar està entre aquestes
dues. Tot i que mirant l'anàlisi,
s'aprecia que tindríem una
afluència major de vehicles per
la part de la Nacional-340

SISTEMA D'ESPAIS LLIURES

La trama d'espais verds
d'Amposta ofereix pocs espais
públics, però cal destacar el
passeig que continua tot el
recorregut del riu Ebre.

Una de les raons de projecte
serà donar aquesta continuïtat.
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