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ESCOCELLS

Pels arbres que necessitin escocells 
(els que estan plantats a les zones 
dures), disposaran d’una reixeta 
metàl·lica, seguint la línia projectual 
del parc i la residència. 

REIXETA D’EVACUACIÓ D’AIGÜES

AlAl llarg de tot el recorregut i del pati 
interior es col·loquen reixetes 
d’evacuació d’aigua, desaiguant 
en el col·lector, que conduirà l’aigua 
residual a la xarxa general de clava-
gueram de Barcelona. 

CAMPS DE PETANCA

ElEl pati interior d’illa disposarà de dos 
camps de petanca. Aquests queden 
a 0,90 m per sobre del camp de 
futbol, i protegits de les pilotes tant 
pels bancs de pedra com per la 
barana de reixeta metàl·lica. 

CAMP POLIESPORTIU

La zona del camp poliesportiu estarà 
delimitada per bancs, reixes i arbrat 
per protegir als usuaris del pati de pi-
lotades.
S’escollit aquest tipus de paviment 
dur, per poder reaprofitar l’espai per 
altres tipus d’ús (concerts, especta-
cles, showrooms, etc..). 

PARC INFANTIL

Per la protecció als cops i a les rasca-
des, es disposa un paviment semidur 
(planxes de 80 x 80 cm). 

Aquesta zona estarà delimitada per 
una tanca de fusta. 

PLAÇA DE SORRA

PavimentPaviment sorrenc amb inclinació de 
menys del 4%. Disposa per un costat 
d’un llarg banc de pedra que delimi-
ta la plaça amb el camp de futbol, i 
de l’altre unes jardineres. Va de la 
cota 0 a la 0,90, salvant la diferencia 
de nivell que hi ha entre parcel·les. 

PLAÇA DURA

DurantDurant tot el recorregut des del 
carrer fins al pati interior d’illa, inclosa 
la plaça dura i la zona del bar, 
s’utilitzarà el panot de la flor de Bar-
celona, representatiu de la ciutat i 
de l’espai públic. 

PAVIMENTS

La recuperació del pati interior d’illa ens genera la possiblitat d’habilitar no 
només un espai verd pels usuaris de la residència, sinó també pels veïns del 
barri. 

Per aquest motiu, es generen diversos espais (zona infantil, tercera edat, es-
portiva, etc..) per donar servei a tot aquell que desitgi desconnectar de la 
vida estressant de la ciutat. 

PROGRAMA (Planta baixa, el Pati interior d’illa)

 - Superfície útil interior ........................................................................ 95,44 m2
   Guixetes ........................................................................................... 22,24 m2
   Estacionament bicicletes  .............................................................. 22,24 m2
   Vestíbul prèvi ................................................................................... 50,96 m2

 -Superfície útil exterior .................................................................... 1737,46 m2
      Plaça dura ..................................................................................... 284,60 m2
   Plaça de sorra ............................................................................... 204,73 m2 
   Camp poliesportiu ........................................................................ 653,79 m2
   Camps de petanca ..................................................................... 160,13 m2  
   Zona bar ........................................................................................ 325,11 m2
   Parc infantil .................................................................................... 109,10 m2 
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