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Els murs perimetrals que delimiten el 
pati interior d’illa seran de bloc de 
formigó pintat de blanc. 

EnEn un futur es contempla la possibli-
tat de convidar artistes professionals 
del món del grafiti per decorar 
aquests murs, com la façana de la 
Carboneria. 

S’instalarà una zona sota cobert per 
estacionar la bicicleta. Aquest ele-
ments seran d’alumini i tindran un 
acabat de pintura per exteriors.

Per els elements fixes com baranes i 
portes, s’instal·larà reixeta electro-
soldada, amb acabat pintat anti oxi-
dant. 

Aquest element, la reixeta,  serà un fil 
conductor al llarg del projecte, ja 
que l’utilitzaré també pels escocells i 
les escales.

Per els elements esportius s’han esco-
llit elements fixes, materials resistents i  
anticorrosius. 

Aquest tipus d’equipament se’l 
coneix com a Antivandàlic. 

TIPA BLANCA “Tipuana tipu”

Arbre de creixement ràpid, de pro-
cedència llatinoamericana, d’altura 
mitja, de fulla semicaduca, resisteix 
bé la poda, fulles de color verd amb 
fruit groc. 

ALTRES ELEMENTS:

KISOK

Per donar servei als usuaris del pati interior d’illa es proposa un volum que 
disposarà d’una petita barra de bar, amb el seu magatzem; i un bany. 
Aquest volum serà de panells prefabricats autoportants de fusta, amb co-
berta inclinada a una aigua de xapa metàl·lica. 
La barra quedarà tancada amb uns panells de fusta d’igual composició 
que les portes, que quan el kiosk està en funcionament deixen sota cobert 
la barra del bar. 

A banda del mobiliari urbà escollit per a la distribució, organització i com-
posició dels espais generats dins del pati interior d’illa i al llarg del recorregut 
fins al carrer, apareixen altres elements que completen aquest parc urbà. 

ALTRES ELEMENTS COMPOSITIUS DEL PATI INTERIOR D’ILLA

SECCIÓ FF’ - E1:100

SECCIÓ DD’ - E1:100

SECCIÓ DD’ - E1:100

09:00 - SOLSTICI D’HIVERN - 21 DE DESEMBRE

12:00 - SOLSTICI D’HIVERN - 21 DE DESEMBRE

09:00 - SOLSTICI D’ESTIU - 21 DE JUNY

12:00 - SOLSTICI D’ESTIU - 21 DE JUNY

17:00 - SOLSTICI D’ESTIU - 21 DE JUNY

ASSOLEIG DEL PATI INTERIOR D’ILLA


