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El projecte es troba en una macroilla on la biblioteca i la llar d’infants conviuen amb altres equipaments 

públics i amb espais destiants a oficines. Aquests equipaments -situats en gran part al centre de la parcel·la- 

creen, a partir de les seves volumetries i implantacions, un espai públic peatonal compost per places i petits 

carrers que serveix, a la vegada, com a zona d’estar per als usuaris dels equipaments i com a accés a aquests.

Amb la implantació es crea una plaça interior a l’equipament, una plaça posterior i un espai d’esbarjo per 

a la llar d’infants.

Zona d’esbarjo de la llar d’infants
La zona d’esbarjo de la llar d’infants és un pati central al que donen totes les aules i que consta d’una zona 

coberta per a poder sortir al pati en cas de pluja.

Per a poder dur a terme diferents activitats i ser adequada per als nens de les diferents edats, el pati de la 

llar d’infants consta de diferents zones acabades amb diferents paviments:

Plaça interior
La plaça interior,que està envolcallada per la biblioteca, s’entén com un espai d’ús públic que funcioni com 

una extensió de l’equipament. S’hi creen dues illes de lectura, que són uns espais on l’usuari hi pot anar 

de manera individual però que poden servir, també, per a dur a terme activitats de la biblioteca (clubs de 

lectura, lectures de poemes, etc.).

Lledoner | Celtis Australis Roure d’Austràlia | Grevillea Robusta

Mèlia | Melia azedarach

Pissardi | Prunus cerasifera ‘Atropurpurea’

Sòfora | Sophora japonica

Xicranda | Jacaranda mimosifolia

Acàcia blanca | Robinia pseudoacacia

Tipuana | Tipuana tipu

Zona pavimentada

Zona de material dur feta amb un paviment con-

tinu de microciment, que serveixi per a separar la 

zona de terres de les aules però també per a dur 

a terme activitats com anar en bicicleta, etc.

Zona tova i zona de jocs

Una zona diferenciada amb un paviment continu 

de cautxú, que s’utilitzi com a zona per als infants 

lactants i per als jocs infantils mòbils.

Zona de terres

Llambordes abuixardades granítiques

Paviment elaborat amb àrids naturals triturats de 

color blanc, en llambordes de 80x20cm.

Llambordes de marbre

Per a les illes de lectura s’utilitzaran llambordes 

de marbre també de color blanc, de 60x40cm.

Il·luminació

[Academic use only] 

[Academic use only] 

[Academic use only] 

[Academic use only] 

Artemide model Percorso

Llum d’exterior lineal col·locada a les grades de la plaça, regulada co-

rrectament per a que enfoqui  el paviment i creï així una il·luminació 

indirecta a les zones de lectura de la plaça.

iguzzini model Led Plus 

La plaça s’il·luminarpà de manera general amb un model de lluminària 

empotrada al terra, col·locades a portell.

Artemide model Quintessence

Lluminària d’exterior empotrada al cel ras de viroc col·locada sota els 

passos i al porxo de la llar d’infants.

Artemide model Effetto

Lluminàri exterior de paret per a la il·luminació de la zona d’esbarjo de 

la llar d’infants.

Banc Escofet model Godot Banc Escofet model Lungo Mare

Font Escofet model Rural Marc d’escocell Adosa
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