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Tanca plaça
espai dinàmic
condicions de privacitat altes
tipus de tanca: gelosia doble
ambvegetació.

Vegetació
Zones despavimentades
per donar privacitat
allà on hi han finestres

Vegetació
Conservació d'arbres
existents

espai públic-plaça

Espai dinàmic
Zona de relació entre els veïns de
l'illa.
Recollida aigües amb nou paviment
drenant.
Plaça amb espai lliure per donar un ús
diferent al de les altres places.

Mobiliari urbà
Espai de relació estàtic
Es situa donant l'esquena a la
gelosia per garantir la
privacitat del pati privat

Carrer
La disposició de la vegetació
converteix aquest espai en un
carrer convenciona, semblant
als carrers que envolten
l'illa.

Tanques
Tanques baixes, permeten la
visibilitat d'espais de
pati de poca qualitat.

Tanques
Tanques altes que impedeixen
la visió dins del pati i
tanquen l'espai de carrer.

Vegetació
Espai vegetal tancat per
arbustos i un petit canvi
de nivell.
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Tráfico rodado.
En esta plaza, la calle
rodada está delimitada por
la valla y el perímetro de
zona vegetal, conformando
así una aburrida linea
rígida con el coche como
centro

La zona vegetal arinconada
en este caso ni siqiera
puede ser rodeada. Da la
sensación de que la
vegetación sea la solución
para los "espacios de
sobra"

El espacio seguro para el
peatón se deduce colindante
a la valla.

Tráfico rodado.
Tant el perímetro de las
casas como el de vegetación
dota a la plaza de una
forma lineal rígida, propia
del tránsito rodado

El espacio seguro para el
peatón se sitúa en el
perímetro de valla. Además,
en este caso, el espacio
vegetal es atravesado por
una especie de pasajes de
acceso a la vivienda
colindate.

Trànsit rodat
Tant el perímetre de les cases com el de la 
vegetació dota a la plaça de una forma lineal 

rígida, pròpia del trànsit rodat

En el paviment es marca una sutil diferència 
en el perímetre, passant de llosa de formigó a 
rajoles, indicant el pas segur per el vianant, 

relegant a la vora

Les zones de vegetació existent en aquests espais 
consisteixen en parterres tancats en si mateix 
per arbusts de mitjana altura que impossibilitzen 

el trànsit dels vianants. Vegetació engabiada

Dada la geometría de la
plaza resultante en este
caso, consideramos que el
carácter de la misma será
más privado, un lugar más
tranquilo y estático que la
plaza central.

Muro soporteMobiliario urbano

Muros soporteMobiliario urbano
Pavimentació
Esta plaza se encuentra en
la confluencia de 2 calles
que coducen al acceso
principal, por lo que
tendrá bastante uso.
Imaginamos actividades
cortas, cotidianas, sin
suponer el punto de reunión
de la principal, la

Pavimentació
El uso de esta plaza, por
su geometría semejante a la
de un anfiteatro, sería la
más indicadas para hacer
reuniones, proyecciones u
otro tipo de actividades
que requieran de escenario
y público

Muro soporteMobiliario urbano

pavimentar
Regalar aquest espai al vianant significa 
oferir-li la possibilitat d’usar-lo, poder 

trepitjar-lo

la vegetació com a centre
Els arbres que abans eres inaccessibles, 
ara són abraçats per el mobiliari urbà, 
en un gest de ser el nexe de les possibles 

situacions abans innexistents

Així com resulta necessari el sòl com a soport 
d’activitats, també ho és el pla vertical . La 

pilota que bota, l’ull que mira o el tendal que 
s’enganxa necessiten un mur sòlid i resistent 

que enrevolti l’espai.
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