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ESPAIS I USOS

1. ESTRUCTURES ADJACENTS. Els elements que s’afegeixen a l’existent busquen comple-
mentar-lo i fer l’ús de l’espai existent possible. Alhora, volen oferir noves situacions arqui-
tectòniques per emfatitzar les característiques positives de l’existent. D’aquesta manera l’ed-
ifici d’administració redirecciona la circulació. 

2. CIRCUlACIONS. les dues circulacions existents actualment tenen un caràcter secunda-
ri que probablement canviarà amb la presència del nou mercat i el projecte. La circulació 
posterior té l’avantatge de ser el link amb l’eix de trànsit rodat però una manca de qualitat 
urbanística. La circulació anterior té la qualitat del canal i les vistes però una manca d’ele-
ments que li donin vida. La nova circulació proposada busca regenerar l’espai i connectar els 
diferents elements principals de la zona.

3. ACCESSOS. La presència de múltiples accesos al conjunt buscar donar flexibilitat al seu ús 
sense, alhora, perdre el control. l’accés principal al conjunt ofereix una entrada de gran en-
vergadura a l’espai més públic a través del claustre, que actua com a espai de descompressió. 
l’accés directe a la sala principal busca una entrada més directa permetent la separació fun-
cional dels dos espais. l’accés posterior permet accedir directament a la coberta, alhora que 
ofereix la possibilitat d’atravessar l’espai. l’accés a l’aula permet el seu ús unilateral. l’accés 
d’administració té un caràcter més privat. El volum d’informació i els serveis separats de la 
resta permeten el seu ús independent. Finalment, l’accés principal a l’escola busca millorar 
l’existent, alhora que l’accés secundari a aquesta ofereix una nova opció vinculada a l’espai 
exterior de joc i a la nova circulació. 

4. viSuAlS. l’obertura de noves circulacions i espais ofereix noves visuals impossibles abans. 
La possiblitat d’entrevuere la plaça de l’església des de la sortida posterior del mercat,  la 
mateixa visual en sentit contrari, la vista del porxo d’entrada i el canal des del carrer posteri-
or, ... i, per suposat, les noves vistes que ofereix la coberta transitable. 
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