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ESTRATÈGIES I PROPOSTA

del conjunt d'edificis de la illa. 

d'alçades nivell mateix del dins 

relacionar-se procura  i màxima

l'alçada esgota no L'edifici 

Ribes.

de Carretera la i Flor de Roger 

de des d'illa interior pati al cap 

previst pas el ampliar  i públic

espai crear per superficie cedeix 

es  i parcel.lala de màxima 

ocupació la esgota no L'edifici  

urbana de la mansana.

trama la de teixit el continuar 

per costat del al s'enganxa 

L'edifici vista. deixar preveia 

planejament el que mitgera la 

a resposta donant 6,70m, a fins 

d'illa l'interior a cap planejament 

el preveu que pas el Ampliem 

ESTRATÈGIES

FAÇANA INTERIOR D'ILLA

PLANTA BAIXA | SÒCOL

LLUERNÀRI

FAÇANA PRINCIPAL 

NUCLIS VERTICALS

+ CIRCULACIONS

entre elles visualment .                                           

 comunicant-les l'eficici, de 

plantes les totes travessa que 

espai gran el sobre lluernàri 

un crea es interiors, espais 

als suficient llum arribi que 

d'assegurar tal per i l'edifici, 

de dimensions les a Degut 

9.226,50m

cap a l'interior de l'illa.

passos de creació la a i xamfrà 

un a cara fer de ha que sinó 

importans, carrers dos a resposta 

donar de ha només no tant, Per 

marcat. l'edifici sota Bei Ali Carrer 

desde existent accès i Flor, de 

Roger Carrer i Vilanova Avinguda 

entre xamfrà diferents: carrer tres 

desde possible accés te solar El 

principal de l'edifici.

l'accés i cafeteria la bilioteca, 

la acull públic, caràcter 

amb baixa planta La 
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instal·lacions.

les i baixants els controlats 

tenir de tal per l'edifici 

de punts dos en concentren 

Es vestuaris. o banys 

ara com serveis altres amb 

sempre lligats van ascensors, 

2 + escala verticals, nuclis Els 

l'incidència solar.

regulen que lames de seguit 

un amb Compta l'Avinguda. 

de característiques 

les de carrer un a resposta 

donar i veïns edificis els 

amb alçades igualar Pretén 

d'Avinguda Vilanova.

l'alçat de part forma sud-est a 

orientada exterior, façana La 

tancarà el pati d'interior d'illa.

que façana la És l'edificació. 

reduir i assoleig major 

un permetre per oberta 

i amable més caràcter 

un te nord-oest orientació 

amb interior, façana La 

públics.

els tots per zones i espais diferents 

amb compta l'illa de L'interior 

ciutat.

la a oberts espais com terrasses 

múltiples amb tant l'exterior 

amb contacte el busca que 

i entorn seu al imposar-se sense 

visibilitat seva la maximitza que 

esponjat, edifici un és resultat El 

desvinculat de la ciutat.

i tranquil més molt d'illa, 

l'interior a altre per i ciutat, la 

i carrer al banda una per resposta 

Donant volum. el en posició 

seva la de depenent interiors, 

usos i façana en varia L'edifici 

Barcelona.

de Farmacèutics de Oficial 

Col·legi del projecte el dins entra que 

proposta una fa es qual la de Triomf, 

de Arc ferrocarrils i metro de parada 

la a l'accés trobem Actualment 

solar. del excepció a construida, 

totalmet illa una en troba es solar El 
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