PROPOSTA D’IL·LUMINACIÓ PER A LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT
DEL COMÚ DE LA MASSANA

TALLER D’ESTUDIS LUMINICS DE LA ETSAB UPC
ADRIÀ MUROS ALCOJOR DR. ARQUITECTE

Amb motiu d’haver guanyat el concurs del Projecte
de reforma de la Plaça del Comú de la Massana, l’Arquitecte
Enric Dilmé, amb el que col·laborem en diferents projectes a
Andorra des de l’any 2015 ens planteja la possibilitat de realitzar una proposta per la nova il·luminació arquitectònica
i paisatgística de la Plaça de la Massana; aquesta proposta ha de contemplar el pressupost de la nova il·luminació i
els honoraris tècnics per la realització del projecte lumínic.
Coneixedors de que el que ens demana el Comú de
la Massana es exclusivament una valoració econòmica per
decidir la viabilitat d’incorporar la il·luminació en el projecte
de Reforma integral de la plaça i de que no es garanteix la
realització dels treballs, els hi volem presentar el present projecte d’il·luminació com a carta de presentació del nostre estudi, amb la voluntat que hi puguem col·laborar juntament amb
l’Estudi de Dilmé Arquitectura en aquest o futurs projectes.
Si bé, el pressupost es un paràmetre important, cal
dir que perquè aquest sigui creïble ha de ser el resultat
d’un projecte concret, coherent amb unes intencions lumíniques específiques i que defineixi quantitativament tots els
equips tècnics necessaris, les seves característiques lumíniques, elèctriques i tècniques, així com la seva implantació i la infraestructura necessària pel seu funcionament.
Seguidament els hi presentem el projecte
d’il·luminació de la Plaça del Comú de la Massana integrat
en el projecte de Remodelació de l’arquitecte Enric Dilmé.

ESCALA A LA PLAÇA

La plaça del Comú de la Massana està aixecada respecte dels carrers i és la coberta-terrassa de la edificació existent en planta baixa que
segueix l’alineació dels carrers adjacents. Amb una forma de triangle on
l’edifici del comú es col·loca a la base
més llarga com a teló de fons i els altres dos costats estan oberts en balcó
als carrers.
L’edifici està disposat amb una
organització simètrica en planta i amb
una composició vertical de pilastres i
obertures amb un ritme i composició
amb predomini de les obertures respecte del massís.
Els materials son bloc de formigó i pedra de colors clars i vidre
emmirallat, amb detalls de fusta i xapa
metàl·lica en algunes parts singulars.

Aquesta escala arrenca rasant a la paret de pedra existent en un
primer tram fins el replà on es desdobla en dos trams oposats; en aquest
replà l’Enric Dilmè proposa una porta
per tancar l’accés a la Plaça.
L’il·luminació proposada, una
llum lineal rasant de temperatura de
color 3000k, acompanya el recorregut d’accés des de la vorera tot
posant en valor la textura de la paret
de pedra i de l’escala;
Des de la part superior de
l’escala disposem dos projectors
dirigits verticals amb orientacions
creuades per tal enllumenar els dos
trams oposats de l’escala, tot reduint
l’enlluernament a les persones que
baixen i remarcant la porta de tancament dissenyada per l’Enric Dilmé,
una vegada està tancada.

L’accés a la plaça es realitza des
d’una escala que arrenca en el nivell
inferior i que emergeix enmig de la
plaça com un element puntual aïllat
de l’edifici del Comú.
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ESCALA A LA PLAÇA
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COBERTA DE L’ESCALA

L’escala es cobreix amb un
nou element dissenyat per l’Enric
Dilmé que li confereix una gran singularitat formal i protagonisme dins de la
Plaça, els material emprats son fusta
càlida suportada en lleugers pilars
metàl·lics, i els murs de l’escala revestits amb material petri de color clar i
càlid.
La llum no es visible, el que
veiem son les superfícies i els elements
que s’interposen en el seu camí, i per
ressaltar les qualitats de cada material es important escollir unes determinades qualitats cromàtiques de les
fonts de llum emprades; en aquest
cas utilitzarem temperatures de color
càlides de 3000k, una bona reproducció cromàtica superior a 90 i una
distribució uniforme en la coberta de
fusta.

Les escales tenen una
il·luminació vertical i els accessos des
de la plaça els il·luminem de forma
rasant al terra a manera de guia visual des de la Plaça.
Per tal de crear un efecte de
llum propis en els materials col·loquem
els focus damunt del primer tram
d’escala buscant que no siguin visibles des de la plaça; això li conferirà
a aquest conjunt un efecte de llumenera subtil donant-li durant la nit una
gran presencia perceptiva.
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IL·LUMINACIÓ DE LA FAÇANA DEL COMÚ

La il·luminació de la Plaça es
resol des de la il·luminació de la façana de l’edifici del Comú, es proposa
col·locar unes llumeneres baixes, centrades en les reixes metàl·liques de les
pilastres, que il·luminen verticalment
de forma rasant.

La tonalitat d’aquestes llums
es mes freda que la de l’escala, es
preveu una temperatura de color de
4000k tot i que caldrà verificar-ho al
tenir una reflexió combinada entre la
reixa metàl·lica i la paret de bloc.

Aquestes llumeneres estan
integrades en un element metàl·lic a
mode de balisa, i també emeten llum
frontalment i cap al terra il·luminen el
perímetre de l’edifici segons el ritme
dels panys massissos que estructuren
la façana.

Aquest ritme vertical de llum
emmarca els laterals de l’accés principal de l’edifici del Comú.

L’edifici queda totalment net,
sense la interferència visual dels focus
actuals penjats de la cornisa; també
l’accessibilitat de les llumeneres proposades facilita les tasques de manteniment.
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IL·LUMINACIÓ DE LA FAÇANA DEL COMÚ

La part central de la plaça i eix
del triangle contenen l’accés al Comú
i la única zona enjardinada existent.
Lumínicament son els elements que
projecten la major luminància visual.
Al contrari que la resta dels
elements, aquí la llum es projecta de
dalt a baix, de forma lineal, destacant
la linealitat del banc i de les parets
que acompanyen l’accés.
Les banderoles posen el contrapunt vertical a aquest espai central acompanyat per la coberta que
remata el balcó principal de l’edifici
i que recorda el barret de l’escala per
la il·luminació procedent des de baix.

Dos elements son el contrapunt a aquest teló de fons de la Plaça;
el cobert de l’escala amb la seva singularitat i una possible il·luminació escènica per a ocasions singulars projectada sobre la plaça.
Aquesta proposta no ha entrat
a analitzar la il·luminació de la part
inferior de l’edifici ni la de vialitat dels
carrers adjacents a l’edifici del comú.
Tampoc s’han considerat les normatives de il·luminació que puguin ser
d’aplicació a Andorra i que caldrà
complir en el projecte definitiu.

En aquesta imatge es pot veure
la proposta lumínica de forma conjunta. Els elements centrals de l’accés
i la jardinera, amb una il·luminació
càlida i de component lineal; els laterals de l’edifici amb llum més freda
que l’anterior, rasant de baix a dalt,
seguint el ritme compositiu de l’edifici.
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ESCALA D’ACCÉS A LA PLAÇA I IL·LUMINACIÓ GENERAL DE LA PLAÇA

Pàg. 07

