
Sup: 170 m²
Petits

Sup: 170 m²
Mitjans

Sup: 169 m²
Grans

Sup: 100 m²
Magatzem

Sup: 90 m²
Bar

Sup: 16 m²
Magatzem

Sup: 18 m²
Gossos i gats

Sup: 233 m²
Espai exterior

Sup: 19 m²
Administratius

Sup: 14 m²
Proximitat

Sup: 20 m²
Agents

Sup: 19 m²
Comandaments

Sup: 20 m²
Cap de Servei

Sup: 32 m²
V.homes

Sup: 11 m²
Arxiu

Sup: 34 m²
Office

Sup: 36 m²
Recepció

Sup: 42 m²
Atenció al public

Sup: 18 m²
Despatx Sup: 28 m²

Office

Sup: 19 m²
Vestuaris

Sup: 18 m²
Despatx

150

Sup: 25 m²
V.Dones

150

ENTORN

Amb la reordenació urbana dels espais actuals d’ús comunal que afecten a l’espai de lleure actual 
al centre de la vila d’Encamp s’analitza l’entorn i paràmetres de la zona per a realitzar un nou 
projecte de ciutat i de relacions humanes.

La construcció integral del nou parc en aquest cas i tal com demana el programa, a més d’integrar 
els serveis habituals de lleure, com són els jocs per infants, les zones d’esbarjo i de descans o les 
zones esportivo-recreatives, es complementa amb aparcaments i restauració; terrasses; 
despatxos circulació i policia; àrea de jovent i gent gran; d’animals i altres espais per 
esdeveniments culturals.

En aquest sentit el projecte “nÀtural” es posiciona d’una manera respectuosa i tranquil·la, 
conservant al màxim la seva orografia i vegetació; els arbres i la ribera de riu. Al mateix temps és 
realista i realitzable amb un mínim impacte amb edificis de poca alçada i que s’integra amb unes 
visuals i circulacions directes i funcionals. També en fa ús d’amplis espais d’activitats i lleure amb 
interacció i potenciant els accessos la circulació entre ells.

IDEES INICIALS

Una gran zona de lleure amb activitats a l’aire lliure que aprofita les millors vistes i l’entorn 
natural el punt de partida conceptual per a poder encabir en aquesta privilegiada posició el nou 
gran parc d’Encamp és la idea de “nÀtural”. 
Un punt de partida inicial molt important és la secció natural del terreny i el respecte per la 
natura que ens aporta els imprescindibles de programa i reordena els espais.
També la separació entre els vehicles i els vianants i la creació d’un nou edifici a la banda del 
viari a Nord i mirant a Sud i cap al parc i els espais verds.
La imatge unitària i permeable amb poca alçada al mateix temps integra l’edificació i fa respirar 
cap a l’exterior amb visuals i protegeix del viari. 
La sostenibilitat, les energies “verdes”, els equipaments eficients, la separació i privacitat de 
usuaris i circulacions, la protecció de l’entrada i espais relacionats amb una coberta poligonal i 
les solucions de disseny com la vegetalització de les façanes aporten una imatge integrada, 
moderna i funcional des de l’inici al nou parc de lleure del Prat Gran d’Areny i Prat del Germà.
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CONCURS D’IDEES PER A LA SELECCIÓ D’UN EQUIP PROFESSIONAL PLURIDISCIPLINARI PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I LA DIRECCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL NOU PARC DE LLEURE DEL PRAT GRAN D’ARENY I DEL PRAT DEL GERMÀ D’ENCAMP / PARRÒQUIA D’ENCAMP - PROJECTE NÚM. 551 / PLEC DE BASES NÚM. 181 NÀTURAL
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