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ESCOLA BRESSOL
e1. Zona d´accés (197,20  )

e1.1. Vestíbul 14,25 m²
e1.2. Sala polivalent 84,10 m²
e.1.3. Magatzem sala polivalent 13,60m²
e1.4. Nucli comunicacions 1 + passadís 52,00 m²
e1.5. WC per a visites 3,95 m²
e1.6. Cambra guarda cotxets 30,50 m²
e1.7. Magatzem 12,40 m²

e2. Zona de serveis PB  (181,45 m² )
e2.1. Vestidors 16,37 m²
e2.2. Cambra de neteja i bugaderia 20,00 m²
e2.3. WC intern 4,30 m²
e2.4. Nucli comunicacions 2 + passadís 67,10 m²
e2.5. Sala instal·lacions 6,55 m²
e2.6. Sala residus 8,32 m²
e2.7. Cuina 40,00 m²
e2.8. Rebost 16,80 m²

e3. Zona docent PB  (140  m² )
e3.1. (2x) Aula de 0-1 anys 35 ,00 m²
e3.2. (2x) Aula de 1-2 anys 35,00 m²
e3.3. Pati 290 m²

BIBLIOTECA
b1. Zona d´accés (155,5 m²)

b1.1. Àrea d´accés i promoció 95,50 m²
b1.2. Nucli de comunicacions verticals 38,00 m²
b1.3. Àrea de formació 22,00 m²

b2. Zona de serveis (65,20 m²)
b2.1. WC homes 16,20 m²
b2.2. WC dones 13,80 m²
b2.3. WC minusvàlids 4,60 m²
b2.4. Distribuidor  sala d´instal·lacions 7,60 m²
b2.5. Cambra de neteja 12,30 m²
b2.6. Sala d´instal·lacions 10,75 m²

b3. Zona polivalent (123,60 m²)
b3.1. Sala polivalent 108,00 m²
b3.2. Magatzem sala polivalent 15,60 m²

b4. Nuclis d´emergència
b4.1. Sortida d´emergència 1 10,30 m²
b4.2. Sortida d´emergència 2 12,00 m²
b4.3. Sortida d´emergència 3 7,80 m²

E.T. Estació transformadora 17,50 m²

HABITATGES
h1.Bloc A (18 habitages)

h1.1. Nucli d´accés al bloc A 27,90 m²
h1.2. Zona de residus bloc A 10,90 m²

h2.Bloc B (15 habitatges)
h2.1.  Nucli d´accés al bloc B 27,90 m²
h2.2.  Zona de residus bloc B 10,90 m²

LOCAL  COMERCIAL 
l1. Cafeteria 98,60 m²
l2. WC cafeteria 4,30 m²

APARCAMENT
a1. Rampa d'accés 60,70m²
a2. Rampa d'accés 80,00m²
a3. Accés aparcament des del bloc A 13,50 m²
a4. Accés aparcament des del bloc B 13,50 m²
a5. Escales d´emergència 7,80 m²

m²
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PLANTA BAIXA

_PB. La planta baixa és la més important del projecte i està formada pels dos 
equipaments principals que s'organitzen en funció a l'orientació, les vistes i el 
contacte amb l'espai lliure de l'interior d'illa. Així, a la barra del carrer Provença 
hi ha situada l'escola bressol i a la paralel·la al mercat la biblioteca. D´altra 
banda, en els xamfrans del solar hi trobem els accessos als blocs d´habitatges.

_ESPAI LLIURE

> Homogeneïtzació de l'espai: Els diferents espais i situacions generats per l'edificació 
en tot el solar, els espais residuals, els passatges, les places i l'espai porxat,  es tracten 
de manera homogènia mitjançant la utilització d'un sol tipus de material per al 
paviment i dels mateixos elements de mobiliari urbà en totes les zones.

> Elements vertebradors:  L'espai s'organitza mitjançant la col·locació estratègica dels 
elements urbans. 

- Parterres: La cota de terra s'organitza mitjançant uns parterres que 
vertebren i delimiten les zones de pas i les zones d'estar o repòs. En ells s'hi 
concentren els elements urbans com papereres i bancs que es distribueixen 
en una àrea de paviment diferenciat creant petits espais de relació.

- Arbres i lluminàries: Els arbres i unes grans lluminàries delimiten la plaça 
interior amb els passatges que es creen tenint en compte la presència del 
mercat i de l´edifici d´habitatges existent.

> Espai tou: És un àrea singular situada dins la plaça interior on es creu que hi haurà 
menys moviments per part dels vianants.  Es tracta d'unes zones amb arbres 
diferenciats i amb paviment tou (tipus sauló) que alberguen un petit parc infantil i 
petits equipaments esportius.

> Elements urbans:
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Llosa GLS "vulcano"

espai de pas 
120 x 60 cm

espai de repòs
20x20

Lluminària "sara"

permet iluminar a 
diferents alçades 
creant diversos 

ambients

Bancs GLS "cubo"

unitats individuals i de 
tres places

Cinamomo

melia adezarac
format mitjà
PASSATGES

Paperera Bcn

model utilitzat per 
l'ajuntament en tota la 

ciutat

Acacia

gledithia tricantos
format mitjà
ZONA TOVA

Parterre d'acer corten

utilitzat tambè en 
escocells dels arbres

Plataner

platanus acerifolia
gran format
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