La Torre ha quedat històricament aïllada dels jardins de la Finca Muñoz Ramonet, tant en la proposta de Forestier, on aquesta no es dibuixa perquè no encaixa en un projecte
estructurat tot ell entorn de l’eix d’accés al Palau, com en la de Mirambell, on el jardí lateral al Palau es concep com un ‘saló a l’aire lliure’ amb un teló de fons format per
quatre grans xiprers i una escultura de Josep Dunyach que interromp la continuïtat física i visual entre el aquest i la Torre.
La creació d’un equipament públic i l’obertura dels jardins a la ciutadania són una excel·lent oportunitat per millorar la relació entre la Torre i el jardí. Comencem, doncs,
fixant la nostra atenció en l’eix entorn del qual es disposen, simètricament, els diferents elements que formen el jardí, les façanes i l’interior de la Torre. Un eix que, mitjançant
una sèrie d’actuacions de baixa intensitat, superarà la seva condició formal/compositiva per esdevenir un vector de connexió i estructuració de l’activitat en planta baixa, tot
preservant intacte l’esperit d’aquest espai tan singular de la ciutat.
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l’arbrat es preserva majoritàriament intacte: només es trasplanten exemplars poca importància situats en el
pati d’accés i en el sector on s’emplaça el nou volum annex, i s’eliminen (ja que no és possible trasplantarlos) els dos xiprers centrals del conjunt de quatre situat davant de la Torre, per tal de potenciar la connexió
entre aquesta i el jardí millorant, de passada, l’accés solar dels 2 exemplars que es conserven

es reestructuren parcialment
alguns parterres recuperant els 3
estrats vegetals que generalment
estructuraven els jardins de Forestier

esgraonat vegetal que salva el
desnivell de 50cm entre el pati
principal i la coberta transitable
del nou volum semisoterrat

rampa accessible
que connecta
l’entrada amb el
jardí principal

els ‘elements fixes’ del programa (passos
i armaris d’instal·lacions, circulacions
verticals,...) es concentren en tres ‘caixes
de servei’, alliberant la resta de la planta

eixamplament en la zona
d’accés on es podran
realitzar esdeveniments
ocasionals a l’aire lliure

secció SL1

el lladoner és el límit
sud-oest de l’eix,
funcionant com a
contrapès de la Torre

vista V1

desplaçament de l’escultura de Josep
Dunyach (que, tanmateix, seguirà
situada sobre l’eix de simetria) per tal de
no interrompre la continuïtat Torre-jardí

introducció puntual
de mobiliari urbà
per tal de reforçar el
caràcter cívic de l’eix

transformació de la bassa existent en un pla d’aigua de pocs
centímetres de profunditat (operació necessària degut al nou
ús públic del jardí que s’aprofita per ubicar, a la part inferior,
un dipòsit d’aigua de pluja que es reutilitzarà per reg)

vista V2

es preserva la
continuïtat física
i visual de l’eix a
l’interior de la Torre

conjunt d’escales i grades
per salvar el desnivell tot
definint un espai de relació
vinculat a l’accés i a l’eix

pati per realitzar
activitats a l’aire lliure
vinculat a l’Àrea per a
Infants i Famílies

planta -4.50m
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planta -1.50m

2

V3

subàrea de premsa dins d’Area General

estació transformadora (11.75m2)
situada sota la rampa annexa a la
tanca del Carrer Avenir, quedant el
local directament accessible des de
l’espai públic.

local tècnic de 12.99m2
que conté la unitat
exterior de climatització
(bomba de calor aiguaaigua) connectada a les
sondes geotèrmiques i un
refrigerador per cobrir les
puntes de calor a l’estiu.

planta +5.80m

planta +9.55m

planta +12.60m
1 . ÀREA D’ACOLLIDA I PROMOCIÓ
(cos annex, plantes -1.50 i -4.50m)

361,26m2

1A. accés - 224.78m2 | 1B (compartit amb 3B). espai de suport - 28.87m2 | 1C. espai
polivalent - 90.55m2 | 1D. magatzem / instal·lacions - 17.06m2
2 . ÀREA GENERAL
(Torre, plantes -1.50, +1.50, +5.80, +9.55)

581,95m2

2A (I+II+III+IV). àrea d’accés als fons - 545,65m2 (150.31m2 + 142.58m2 + 106.30m2 +
146,46m2) | 2B. espai de formació - 36.30m2
3 . ÀREA PER A INFANTS I FAMÍLIES
(Torre -nou soterrani-, planta -4.50m)
3A. àrea d’accés als fons - 259.23m2
28.87m2

288,10m2
|

3B (compartit amb 1B). espai de suport -

4 . ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
(Torre -remunta-, planta +12.60m)

4A. despatx de direcció - 14.34m2 | 4B. espai de treball - 34.88m2 | 4C. dipòsit
documental + magatzem logístic - 60.71m2 | 4D. espai de descans - 16.86m2

V4

ALTRES (circulacions, serveis, instal·lacions, etc.)
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL

secció SL2

la climatització de l’Àrea d’Acollida i Promoció es
realitza amb un sistema 100% passiu de tubs canadencs
que impulsen l’aire pre-escalfat o pre-refredat per la
inèrcia del terreny directament a l’interior de l’edifici

vista V3

126,79m2

159,62m2
1.517,72m2

secció ST

els lluernaris desenvolupen una triple
funció: il·luminació natural d’un espai
semisoterrat, evacuació de l’aire calent
a l’estiu i relació visual amb el Palau

l’Àrea d’Acollida i Promoció ocupa
una posició estratègica, de ròtula
en relació a la Torre i el Palau,
resolent la connexió entre tots dos

vista V4

el desnivell entre les dues plantes de
l’Àrea d’Acollida i Promoció se salva
amb unes grades que funcionen com
a espai d’estada informal

el nucli central està equipat amb
un pas d’instal·lacions i, a cada
planta, un fan-coil en fals sostre i
un recuperador entàlpic en armari

la climatització de la Torre es realitza a través
d’un sistema geotèrmic format per sondes
encastades al terreny connectades a una
bomba de calor aigua-aigua situada al soterrani

