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MD3.3 JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ARQUITECTÒNICA 

 

MD3.3.1.- Característiques de l’entorn 

Els terrenys on es construirà el futur Centre Tecnològic de Manresa (CTM) es situen al sector anomenant 

Parc Tecnològic del Bages, al nord de la ciutat de Manresa, per damunt de la Ronda Nord i al indret 

anomenat “el Serrat del Guix”. El seu emplaçament garanteix una immillorable centralitat respecte a tot el 

pla del Bages així com una molt bona connectivitat amb els eixos d’infraestructures viaris de la resta del 

territori català, Eix del Llobregat (C-55) i Eix Transversal (C-25). D’aquest forma la implantació del nou 

CTM garantirà una perfecta vertebració amb les àrees més pròximes en el territori així com les més 

allunyades. 

El nou CTM es situa al final del vial del Polígon dels Dolors, el carrer Sallent i la bona relació amb el 

centre de la ciutat de Manresa. Esdevé  alhora un sector fora del centre però pròxim a ell amb totes les 

avantatges que això comportarà.  

El nou edifici gaudirà i alhora s’inserirà en un entorn de gran qualitat paisatgística, amb el Parc de l’Agulla 

molt proper, el canal secundari de la Sèquia i les plataformes de conreu com a exponents de la riquesa 

espaial del paisatge.  

La topografia de la parcel·la cau suament des de la Sèquia cap a la ciutat de Manresa, en el sentit est-

oest del sector. Aquesta condició de límit i principi d’un sistema topogràfic seran elements definidors de la 

implantació del propi Parc Tecnològic així com determinants en la inserció del nou CTM.  La cota superior 

(286,50) defineix la “rambla”, element vertebrador de tot el sector des de la perspectiva del vianant i la 

inferior (279,00) un nou vial limítrof a la Ronda Nord defineix la circulació dels vehicles i determina tots els 

moviments rodats. Entre aquests dos nivells també es situarà el nou edifici aprofitant el desnivell per 
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“demostrar” la seva capacitat d’integració en el paisatge, així com oferir dos punts d’accés o de relació 

amb l’entorn immediat.   

 

MD3.3.2.- Condicionants del nou Parc Tecnològic del Bages. 

El nou Parc Tecnològic es presenta com una concatenació de volums i espais oberts disposats al llarg de 

la traça rectilínia que determina la seva vialitat, orientats preferentment en sentit transversal a la 

topografia,  en una direcció sensiblement paral·lela a la façana del Guix que tendeix a afavorir la 

permeabilitat visual i funcional entre la ciutat, el Parc Tecnològic i els nous espais lliures. Tres fites  

sobresurten dels demes episodis de definició del Parc Tecnològic: el nou accés de ferrocarril al final de la 

rambla, al costat del parc de la Agulla, els valors ambientals preservats al voltant del parc natural de la 

Sèquia, i el de més importància, corresponent al conjunt format per la torre de serveis centrals del PTB i el 

cas que ens ocupa, el basament complementari del futur CTM.  

La secció com a mecanisme que garanteix la perfecta adequació a la topografia  de tota la implantació 

resol la perfecta integració en el paisatge. Així doncs, i complementàriament les estructures edificades del 

parc s’entenen com la estratificació de diferents nivells que resolen els diferents programes i als diferents 

moviments de trànsit de vehicles i persones. Per tan els moviments s’especialitzen; el dels  vehicles 

s’organitza per la cota inferior (279)  vinculats als espais de major alçada tallers i laboratoris (en el cas del 

CTM) i laboratoris i oficines a la cota superior desenvolupats sobre la rasant de la cota 286.  

El conjunt format per l’edifici torre de serveis centrals del PTB i el nou CTM  formen un episodi singular i 

diferenciat en el Parc Tecnològic. La torre oferirà, quan es construeixi, els valors simbòlics del Parc 

Tecnològic, fita en el paisatge i emblema de l’avançament tecnològic. El nou CTM complementa i s’erigeix 

avui més que mai en edifici dinamitzador del Parc així com avantguarda en investigació puntera de 

referència al territori català i al exterior.  

La necessitat de construir el nou CTM abans que l’edifici torre li atorgarà un valor suplementari, encara 

que temporal per la seva posició de preeminència visual en el paisatge encara no construït. Un espai de 

transició a mode de gran pali o umbracle antecedeix i complementa la façana principal del nou CTM, 

aquest espai reuneix els aspectes emblemàtics  de l’accés principal. En una segona etapa tindrà la 

capacitat de realitzar el traspàs entre una estructura vertical (la torre) i una altre de caire horitzontal (el 

CTM).  

El desplaçament dels vianants entre la plataforma inferior del PTB  i la rambla superior es resol des de la 

urbanització mitjançant un pla inclinat en la topografia, escales pròximes al nou CTM i rampes en zig-zag 

per donar resposta als temes de mobilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. Així aquest suau 

pla inclinat configura juntament amb la façana principal el caràcter diferencial de l’edifici. Ans al contrari la 

façana corresponent als molls de descàrrega oposada a aquesta última es presenta més utilitària i 

funcional. 

 

MD3.3.3.- Determinacions i solució arquitectònica 

Tal com ja s’ha descrit anteriorment el conjunt configurat per  l’edifici de Serveis Centrals del PTB i l’edifici 

destinat al nou CTM formaran en el futur una unitat edificatòria complerta. Aquesta esta composada 

clarament per dues parts: el sòcol que allotjarà els espais destinats a desenvolupar les activitats del CTM 

amb la dotació espaial ajustada a les diferents i variades parts funcionals, tot preveient també espais pel 

creixement futur i l’edifici en alçada que allotjarà el programa destinat a l’administració i govern del Parc 

Tecnològic.  
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El nou edifici del CTM assolirà un caràcter unitari representat per la seva volumetria compacte, però 

alhora lleugera i mostrant-se al nou paisatge amb unes façanes subtils de xapa metàl·lica estirada de 

alumini o coure (el primer amb un color inalterable en el temps,  l’altre amb un color que envelleix amb 

noblesa). L’alçada màxima de l’edifici assoleix quasi els 13 m. en la part frontal i es desenvolupa entre les 

cotes 279 i 286, corresponents a l’accés inferior i superior respectivament. La coberta visible des de 

diferents indrets del Parc, adquirirà un cert protagonisme per la seva gran superfície d’exposició. Es 

presenta així com un prat o conreu amb continuïtat amb el paisatge circumdant i per damunt emergeixen 

els volums mínims destinats allotjar diferents instal·lacions. 

 

Els accessos rodats es produeixen a nivell del viari secundari entre les naus Tecnològiques  C1.1 i C1.2 al 

extrem sud-oest de l’edifici. Al tractar-se d’un aparcament de vehicles superior a 100 places d’aparcament 

es diposaran dos accessos diferenciats a través d’una rampa cada un de 7m d’amplada. Els vehicles de 

format industrials accedeixen a l’interior dels tallers mitjançant portes practicables en la seva màxima 

dimensió.   

 

Els accessos de vianants es produiran alternativament per diferents nivells.  La cota +279,00 a nivell de 

l’aparcament exterior ofereix una entrada franca i representativa amb un gran vestíbul a doble alçada. Per 

altre banda l’edifici del CTM gaudeix d’una connexió directe amb el nivell de la rambla a la cota +286,00. 

 

A l’interior  de l’edifici els recorreguts s’organitzen en dues circulacions oposades. Per la façana sud-est, 

coincidint amb l’accés principal discorren les circulacions principals de caràcter més públic. Per l’altre la 

circulació es de caràcter més intern i esta íntimament relacionada amb el moll de descarrega. A la primera 

s’hi situen tres ascensors i dues escales públiques de configuració oberta, al segon circuit es disposen les 

escales d’evacuació i el muntacàrregues. 

   

La estratègia principal per resoldre l’estens i complex programa del CTM es materialitza perforant amb un 

seguit de tres patis disposats transversalment a la directriu principal de l’edifici. Aquest disposició permet 

alhora incorporar llum natural a les diferents dependencies de l’edifici així com organitzar modular i 

flexiblement els diferents espais.  

 

Aquests patis assoleixen també un paper fonamental tan des del punt de vista d’extensió de les diferents 

activitats internes com des del punt de vista de dispositius que milloraran el confort climàtic i l’estalvi dels 

consums energètics. Un seguit de lamel·les permeten controlar els rajos solars a l’interior dels laboratoris.   

 

Les diferents àrees es podran desenvolupar tan en nivells horitzontals com en compartimentació vertical 

coincidint amb els volums interiors. Així doncs i a grans trets el programa s’organitza de la següent 

manera: 

 

-A l’àrea més pròxima al vestíbul s’hi disposa el programa més públic, la recepció i les sales de reunions 

mixtes i la sala noble a la planta baixa, per darrera s’organitza l’Àrea de Tecnologia de Materials  

vinculada als tallers i laboratoris de gran format i als molls de càrrega. Alguns d’aquests laboratoris-taller 

es situen estratègicament en aquest nivell per tal d’evitar vibracions o interferències acústiques.  
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-Al segon nivell i en relació vertical es desenvolupa la resta del programa de l’Àrea de Tecnologia de 

Materials així com l’Àrea de Processos i la de Bioenginyeria al voltant del primer pati i en posició de 

capçalera de l’edifici es situa l’Àrea de Suport a l’ Innovació. 

-El darrer nivell s’organitzen les àrees de Tecnologia  Ambiental a cavall dels tres patis i en una posició 

central, també les Àrees de Simulació com a capçalera en front de la rambla i l’Àrea de Direcció com a 

capçalera de l’edifici. Finalment l’Àrea d’Energia es situa al llarg de la façana nord-est. 

 

L’edifici  gaudeix per la seva concepció d’una fàcil modularitat i creixement o decreixement de les 

activitats i àrees en funció dels canvis futurs. També s’ha procurat oferir uns espais de treball adients a les 

diferents activitats que si desenvoluparan, tot cuidant l’enlluernament o el confort climàtic de les diferents 

àrees.  

 

 

 

     

 

Finalment el conjunt de l’edifici de Serveis Centrals i el CTM aspiren a assolir els estàndards de millor 

comportament i resposta mediambiental, així com la utilització de sistemes constructius reconeguts i 

testats pels seu òptim comportament higromètric i tèrmic, tant com del seu fàcil manteniment i correcte 

envelliment. S’han incorporat sistemes d’optimització de recursos naturals com son les aigües separatives 

i d’estalvi d’aigua sanitària i s’han incorporat recorreguts per millorar la mobilitat interior i exterior tot 

complint les prescripcions del Decret de Supressió de Barreres Arquitectòniques. 

S’annexa en Document IV el programa funcional sol·licitat per part de les diferents àrees del CTM i PTB i 

el seu posterior desenvolupament.  

 

Tal i com es grafia en els plànols CTM-A2S1 es deixarà el local de la planta soterrani -1 (Nivell 275,48) 

com a zona sense ús ni ocupació. No s’executarà cap tipus d’instal·lacions ni acabats dintre d’aquest 

recinte. Sí que es donarà compliment de la seguretat contraincendis de la evaqüació a les zones dels 

nuclis d’escala, instal·lacions de quadres elèctrics i sales de bombes d’aquesta planta. Es resoldrà també 

la justificació al compliment de les proteccions passives. 

 

 


