REFERÈNCIES
RECORREGUTS I EIXAMPLAMENTS DE CARRER
Tot i que aquestes refeències són d’espais en llocs molt naturals i gens urbanitzats, crec que és interessant veure com aquests
arquitectes i paissatgistes es col·loquen el el lloc i el valor que li donen al que passa al voltant. El cas de Liasanden Mountain road, és molt interessant veure com remarca els arbres que es troba en el camí, donant una gran importancia a aquest
element. I en el cas de la passera de Gudbrandsjuvet, és interessant veure com aquesta en acosta al paissatge, com tot i no
haver un camí es genera una plataforma que vola sobre el riu per acostar-nos i deixar-nos admirar el saltant d’aigua.
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IL·LUMINACIÓ
En els dos casos següents podem veure uns llargs recorreguts, unes vies de connexió d’una zona amb una altre convertits en un
passeig. En els dos casos s’utilitza una il·luminació baixa, de poca intensitat però constant marcant tot el recorregut. Aquesta
il·luminació aporta unes sensacions de proximitat amb l’espai en el que et trobes i dóna una gran sensacio de calidesa i confort.
En el cas del passeig de la universitat de Waikato, aquesta il·luminació de recorregut es combina amb unes lluernàries d’alçada
i amb intereixos més grans, per donar una il·luminació més general.
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MATERIALITAT
La pavimentació dels carres de
les zones de molt fred i neu es
fan bàsicament amb asfalt, independentment de si es tracta de
zones de cotxes com de vianants.
Aquesta solució s’utilitzat per dos
motius, manteniment i facilitat de
neteja amb la màquina llevaneus.
En el cas de la fotografia, es pot
veure com combinen zones d’asfalt amb espais amb tarimes de
fusta, marcant un aixemplament
del carrer a la vegada que aporta
calidesa i confort al lloc.

APLICACIÓ AL PROJECTE
El projecte pretent plasmar aquesta sensació de confort i calidesa, eixamplaments
de carrer generant zones d’apropiació,
espais polivalents o places per a terrasses
de bar. Per la pavimentació del passeig
s’obta per combinar l’asfalt amb uns travessers de panots de pedra cada 9m amb
la fusta, utilitzada en els eixamplaments
de la via, connectant així amb el territori i
donant una connexió amb el carrer inferior. En termes d’il·luminació, s’obta per
dos tipus de lluernaries, uns fanals cada
10m per una il·luminació general, i unes
lluernàries baixes marcant en recorregut
del carrer que emulen els pals de senyalització per neu.
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