
● Façana del Claustre de l'antic Convent del
Carme del segle XVI. Està vinculat amb el
projecte per dos nivells: l'aparcament amb
la planta inferior i la plaça pública amb la
primera planta

 ● Espai de paviment tou que permet
plantar arbres alts i estrets que formen part
de la plaça pública . A més, proporciona una
ventilació i entrada de llum a l'aparcament

● Plaça pública porxada plena d'activitat, ja
que dóna accés els diferents equipaments
del projecte. A més la cafeteria l'habita tot
col·locant-hi una terrassa orientada a sud.

● Accés al següent pati dels horts i a la
planta primera del Claustre del Carme

 ● Porxo perimetral a la plaça que condueix
al ciutadà en els diferents equipaments. Ens
aporta una zona de confort protegida de la
pluja i el sol, i crea un joc d'ombres al llarg
del seu recorregut. Per la part superior
amaga i condueix les instal·lacions.

● Lluernari al llarg del mur de contenció
que ens proporciona llum difosa en els
diferents equipaments, i també té una
fusteria mòbil que ens permet ventilació
creuada.

● Cafeteria, oberta a la plaça. Disposa d'una
cuina, una zona de barra de bar i una zona
de taules. En èpoques de bon temps també
gaudeix d'una terrassa a la plaça.
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