ORDENACIÓ

Estratègia urbana
Els criteris d’ordenació general respecten tant la direcció com la dimensió del parcel.lari existent, de manera que
els volums es descomponen en diferents altures per ajustar l’actuació a la mida de les parcel.les i, a la vegada,
suturen el teixit urbà, cobrint mitgeres i mantenint les alineacions existents. Un cop adossat a la mitgera, la
volumetria es deslliga per aixecar uns volums més d’acord amb l’escala de l’espai públic que corona l’eix Bruc.

esquema punts de sutura

esquema mobilitat

Espai públic
Al suturar les mitgeres existents, l’edificació que corona les dues illes es deslliga i guanya certa autonomia per
donar forma al buit urbà i buscar la bona orientació dels habitatges. Els fronts edificats es pleguen per acompanyar el desenvolupament de l’espai públic. Els interiors d’illa es deixen entreveure des de l’espai públic a traves
d’esquerdes d’escala urbana. Tres espais públics diferenciats, en tres nivells connectats per escales mecàniques, diferencien els accessos dels diferents programes: l’equipament, a cota 64.45, situat a l’espai intermig, i el
comercial, a cota 58.15, buscant la connexió amb l’eix Bruc que vertebra el barri.
Malgrat que hi ha tres nivells, es busca la continuïtat visual dels talussos vegetals que redueix l’impacte de l’edificació. Unes dunes vegetals abracen els edificis per protegir la intimitat dels habitatges situats en planta baixa,
a la vegada que la seva disposició les integra en la topografia. Una zona de jocs aprofita la inclinació per crear
tobogans sobre dunes de cautxú, transformant les pendents en un joc i eliminant murs de contenció alhora que
activen l’espai públic.

planta planejament

secció 1
seccions planejament
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secció 3

Parcel·la UE1 - Concurs “eix Bruc”, Santa Coloma de Gramenet. punts de sutura
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esquema plataforma única

secció UE5
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