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Plantes BaIxes
e: 1/500

eMPlaçaMent
e:1/1000

eStat aCtual del Solar
e:1/25000

esqueMes de dIstRIBucIó de 
MeRcat
e: 1/500

l’IMPlantacIó de la nova edIfIcacIó té coM a Punt 
de PaRtIda l’oBeRtuRa defInItIva de l’ultIM tRaM de 
la RaMBla antonI MaMPèl, PaRt de la PlanIfIcacIó 
uRBanIstIca de sant vIcenç, que PeRMet una contInuItat 
de l’uRBanItat caP a l’àMBIt del nostRe solaR.
 aMB aIxò el PRoJecte tRacta de PotencIaR l’esPaI 
PúBlIc Peatonal Buscant un RecoRReGut exteRIoR que 
cReua el solaR en dIaGonal PeR una Banda donant 
contInuItat a la nova RaMBla I PeR altRa sItuant el 
voluM PRIncIPal a la cantonada aMB la caRReteRa 
donant un fInal a la RaMBla.
aquest esPaI nou que cReua solaR quedaRIa coMPRès 
entRe els noves edIfIcacIons. PeR una Banda les 
vIvendes, dos Blocs de vIvendes que lIMIten el solaR 
al sud. PeR altRa Banda l’equIPaMent coM a voluM 
PRIncIPal aMB els talleRs dels dIaBles I dels GeGanteRs 
MIRant caP a la nova zona Peatonal que PeRMet 
desenvoluPaR-hI actIvItats a l’aIRe llIuRe. aIxí coM 
la sala PolIvalent, on s’hI Poden desenvoluPaR les 
actIvItats PRòPIes dels castelleRs aMB les dIMensIons 
d’una PIsta esPoRtIva I seMI soteRRada, PeRMetent 
deIxaR altuRa llIuRe sufIcIent PeR als castelleRs sense 
GuanyaR excessIva altuRa.
         els dos edIfIcIs es llIGuen aMB l’edIfIcI de l’esPaI 
Jove que PeR la seva natuRalesa PodRà funcIonaR 
IndePendentMent de la Resta I que queda elevat 
cInc MetRes  PeR soBRe del teRRa fent PossIBle la 
contInuïtat del nou esPaI PúBlIc PRoJectant una GRan 
oMBRa en aquest nou esPaI oBeRt on hI hauRà Bancs 
on descansaR, esPaI on els nens PuGuIn JuGaR I un 
centRe on estaBlIR el MeRcat setManal.

PeR ResoldRe el PRoBleMa que PlanteJa el solaR 
s’ha d’anaR Mes enllà dels lIMIts evIdents

el Mecat es PlanteJa coM un caRReR Peatonal, aRRelat a 
un lloc Ben MaRcat I aM la PossIBIlItat d’anaRse estenent 


