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Assolejament Gener 14.00 h

Assolejament Gener 10.00 h

Per la nostra cultura i el nostre clima; el sol i la seva llum són 
elements imprescindibles a l’espai urbà. Però tant important és  
aconseguir aquest sol com poder resguardar-se d’ell quan pica 
fort. 
Al no disposar d’edificis molt alts, les ombres aconseguides no 
són molt agraïdes per l’estiu; pel que el mobiliari urbà de protec-
ció solar serà una eina indispensable en aquest campus univer-
sitari.

Assolejament Juny 10.00 h

Assolejament Juny 18.00 h

JERARQUIA DE VIARI

El campus passaria a funcionar com una malla que s’extén sobre 
el territori. Dins d’aquesta malla, dos carrers donarien accés ro-
dat controlat per efectuar les labors de càrrega i descàrrega, com 
també donarien resposta a la movilitat en bicicleta. La resta de 
carrers, funcionen de manera peatonal (l’accés de vehicles rodats 
estaria restringit).

ESPAIS LLIURES

La jerarquia d’espais lliures enfatitza la idea de malla que organitza 
el campus. Una sèrie d’espais de menor dimensió van apareixent 
entre les facultats i edificis d’empreses per donar resposta a una 
necessitat inmediata de l’usuari del campus. En canvi, els espais 
principals apareixen a prop del eixos articulador; i es on els usos 
més públics tenen lloc, per donar resposta a l’usuari no solament 
del campus, sino també de la ciutat.

PLE

La disposició dels edificis en una quadrícula permet entendre 
la disposició de la malla. Al no tenir un projecte molt compacte, 
s’aprofiten els espais intersicials dels edificis per poder fer una 
proposta equivalent d’espai buit; espai que cal en un campus uni-
versitari.

PROGRAMA

Investigació

Universitat

El campus del Baix Llobregat es troba entre Castelldefels, Sitges i 
Barcelona. Tots ells són coneguts per la seva trajectòria artística; 
especialitat en galeries de pintura, en cinema i art modern respec-
tivament. A més, l’entorn paisatgístic té un especial interés per la 
seva fauna i flora autòctona.
És per això que la proposta de nous usos va en aquesta direcció; 
completar el campus tecnològic amb altres universitats dedicades 
al món artístic i usos que s’aprofitin de l’entorn natural. Els usos 
propos

· Auditori municipal
· Menjadors universitaris 
· Edifici pabelló universitari i Rectorat 
· Escola de cinema - Belles Arts
· Escola d’enginyeria forestal
· Laboratoris
· Empreses

Equipaments públics
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