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EDIFICI MUNICIPAL D’ACTIVITATS  a Sant Andreu de la Barca 

 

INTRODUCCIÓ CIUTAT 

SITUACIÓ 

Sant Andreu de la barca es situa a la zona nord de la comarca del Baix Llobregat a 20km de Barcelona, té una població de 26000 habitants, la 

majoria  immigrants  dels  anys  60‐70  i  a  part  de  l’àmbit  residencial,  disposa  de  tres  grans  zones  industrial  que  són  els  seu  gran motor 

d’economia. 

La ciutat geogràficament es caracteritza pels seus dos àmbits naturals, el pla  i  la muntanya. El pla és el Riu Llobregat  (cota +42m) que  fa 

panxa al passar Sant Andreu i la muntanya és la de Pi Tallat (cota +257m) que abraça la ciutat per la cara SO. 

Alhora també trobem els límits infraestructurals com són la AP‐7, la A‐2, l’antiga N‐2 i les vies dels FFGC. 

 

HISTÒRIA 

Respecte la història es destaquen les troballes de restes de l’època ibèrica i romana, amb la formació de la ciutat aprofitant el riu i tots els 

torrents característics de la zona com a recurs de vida. L’evolució es centra al voltant de dos nuclis de ciutat, el nucli principal de Sant Andreu 

al voltant de l’església del S. XVI i el nucli del Palau. 

Durant aquest els anys 1950, aquest nucli encara eren petits i només disposaven de la N‐2 i de les vies dels FFCG que les travessaven. Més 

endavant, als anys 60‐70 es comencen a veure  les primeres  industries, que farien canviar  l’estil d’economia agrícola a un estil d’economia 

industrial i amb l’arribada massiva d’immigrants, els dos nuclis s’han anat ampliant en sentit longitudinal de la nacional fins connectar‐se i li 

han anat apareixen noves infraestructures, com la AP‐7 i sobretot la AP‐2 que desdoblava a l’antiga nacional, que per tant quedaria menys 

transitada per vehicles. 

Una de les últimes importants millores urbanes a estat el parcial cobriment de les vies dels FFGC, que han permès millorar les condicions del 

centre de la ciutat així com ha permès connectar en sentit N‐S la ciutat més ràpidament sense que les vies de tren fossin un impediment. 

 

INTRODUCCIÓ EMPLAÇAMENT ‐ SOLAR 

EMPLAÇAMENT 

Fent un  zoom més d’aprop  tornem a  trobar  les  infraestructures principals de  la  ciutat  i explicant alguna de  les operacions urbanes més 

importants podrem entendre el solar escollit i el seu entorn més immediat: 

‐  per una banda l'Avinguda de la Constitució que  capitalitza, a dia d'avui, el centre de Sant Andreu de la barca, en produir‐se un 

desplaçament del centre  tradicional de  l'antiga vila cap aquest nou  tipus de bulevard, que concentra  tota una sèrie de serveis  i 

elements  d'atracció  per  cobrir  les  carències  de  Sant  Andreu  de  la  Barca  resultants  de  l'augment  demogràfic  de  les  dècades 

esmentades. 

‐  per altra banda, el carrer de l'Esport que va deixar de ser un antic camí cap als boscos per convertir‐se en una de les principals 

vies de connexió del nou barri, on es concentren serveis relacionats amb l'esport, l’ensenyament i el oci. 

‐ a més a més trobem  la construcció del nou Parc Central, que es vincula al Centre Comercial Atrium  i que connecta directament 

amb la nova Avinguda del Ferrocarril. 

‐  i per últim la construcció soterrada de la nova estació del tren al 1997, que va donar lloc a l'Avinguda del Ferrocarril, un passeig 

peatonal que prové del nucli antic de la vila.  

 

Aquests quatre artèries   podríem dir que són una espècie de vertebra urbana  ja que unifiquen   els dos extrems del municipi, els nuclis de 

sant Andreu i del palau. 

 

SOLAR 

La unió d'aquestes vies, dóna  lloc a una cruïlla molt  important de  la ciutat, constituint una potent ròtula urbana,  la Plaça Federico García 

Lorca, que és l’àmbit escollit per al present projecte. 

El solar de forma rectangular, queda delimitat en el seu interior d'illa pel mercat municipal (anys '80) , a la banda nord pel carrer Anoia, on 

també fa façana  el mercat amb el seu moll de mercaderies . En aquest punt trobem el límit de cobriment de les vies del tren. 

Pel que fa al sud queda delimitat per l'Avinguda Constitució,  un passeig lúdic on es concentren tot un seguit de serveis per a la ciutat. 

Entre aquests dos punts existeix un desnivell important d'uns  3.5 metres que es un dels condicionants més importants a l'hora de situar‐se 

en aquest solar. 

Aquest desnivell és assolit pel  carrer de l'Esport ,  on fan teló de fons tot un seguit d'habitatges d'altura considerable PB+5. El projecte del 

nou EMA SABARCA és més que un projecte d’Edifici Municipal d’Activitats, és el projecte d'un edifici emblemàtic situat en un lloc del teixit 

urbà també emblemàtic.  

 

L'espai ocupat per aquesta articulació , fa uns anys va quedar ocupat per l'anomenada sala polivalent que va ser enderrocada en 2006 perquè 

havia quedat totalment obsoleta per respondre a la demanda social d'una població en creixement. 

Un dels punts destacats el projecte, és  l'àmbit d'actuació escollit. Perquè  sent un projecte emblemàtic per a  la  ciutat  i en un punt  clau 

d'aquesta, no només s'ha optat per a projectar un edifici sinó també per a veure com es podia millorar  l’àmbit amb poc esforç però molt 

rendiment. 

El  fet  es  que  a  l'actualitat  el mercat  disposa  a  la  cota  inferior,  d'un moll  de  descàrrega  exterior.  Aquesta  zona,  plena  de  vehicles  i  de 

furgonetes per a descarregar mercaderies, no es una bona façana per a rebre a la gent que pugui venir del centre comercial cap a la plaça 

Federico García Lorca. Per tant una de les propostes a nivell d’estudi previ es centra en la reforma del mercat. 

Amb la transformació de la planta soterrani del mercat, passem de tenir el moll de descàrregues exterior i un aparcament privat interior, a 

tenir tota una gran zona per a descarregar i emmagatzemar mercaderies i un supermercat que donaria façana i ambient a la plaça semi‐verda 

del davant. Aquest planta soterrani estaria vinculada amb el nou aparcament pel mercat que estaria sota la plaça Federico García Lorca, que 

es per on accedirien tant els vehicles per a l’aparcament com les furgonetes per al moll de descàrregues. 

D’altre banda es farien petites actuacions als nuclis verticals de comunicacions per a complir normatives. 
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PROGRAMA    

Parlar de programa vol dir parlar de necessitats i sobretot de necessitats no cobertes per equipament existents. 

Prop  del  solar  existeixen  diversos  equipaments  culturals  on  si  poden  cobrir moltes  necessitats  però  alhora  no  es  pot  fer  de  res.  Són 

equipaments que no estan ben condicionats a l’ús i que han anat queden desfasats, per exemple: 

‐ Centre Cultural Aigüestoses, dóna resposta als espais de biblioteca, de l'espai jove, ràdio Sant Andreu (emissora municipal), i els 

espais de formació musical, que actualment s'han quedat insuficients i antiquats, i que per tant l'ajuntament vol trobar‐li solució. 

‐ Casa Pedemonte, és un edifici emblemàtic  i és una antiga casa residencial del municipi. Les seves dependències estan en desús 

degut al seu estat de precarietat. Els seus jardins, van estar el seu dia remodelat i oberts a la ciutadania. 

‐ Casino, de caràcter privat, és utilitzat per l'ajuntament per realitzar‐hi la programació de teatre, degut a la mancança d'un espai 

públic adequat. Disposa d'escenari i espai de ball, per poder fer audicions, balls de saló i teatre, sempre fent importants esforços 

per l'adaptació. 

 

A  partir  d’aquestes  reflexions  l’Ajuntament  va  concloure  l’enderroc  de  l’antiga  Sala  Polivalent  del  solar  i  l’execució  d’un  equipament  a 

determinar, o una Sala Polivalent moderna amb tot un edifici amb capacitat per a diferents disciplines i condicionat, o un teatre amb un ús 

més específic. 

El resultat de tot això va ser la elecció d’un programa proper al ciutadà particular de la ciutat, i a les associacions existents que es trobaven 

faltes d’espais aptes per al seu bon funcionament, així com un programa també per a mostrar tota l’activitat produïda al poble i d’altre que 

vingués a mostrar‐se a la ciutat. 

 

Per  tant,  es  planteja  de  caràcter  emblemàtic  propiciat  per  l'emplaçament  i  la  nova  imatge  que  en  vol  donar  l'ajuntament.  Tindrà  una 

capacitat considerable degut al número d'habitants del municipi i un programa més ampli que l'actual sala polivalent per poder donar cabuda 

a altres necessitats socials i culturals del municipi.  

 

L'edifici municipal  d'activitats  es  planteja  com  a  un  lloc  d'activitat  culturals,  socials  i  expositives  que  permet  ser  ampliat, modificat  o 

reestructurat permanentment. 

D'acord amb aquesta premissa, s'ha plantejat una estratègia arquitectònica que genera uns espais de producció  i activitat entorn del cos 

expositiu, entenent que l'important del centre és la seva activitat, no el contenidor. 

Aquesta  estratègia  permet  fugir  de  la  idea  del  centre  d'art  com  un  espai  tipus  supermercat  susceptible  de  convertir‐se  en  un  simple 

contenidor per a l'art, amb una interacció nul∙la o ben reduïda amb l'entorn urbà, com també fugir d'una concepció d'edifici com a obra d'art. 

El  contenidor queda definit no  tan  sols pel  contingut que  s'hi exposa dins,  sinó  també per  l'activitat  canviant que es desenvolupa al  seu 

voltant: projeccions a  l'aire  lliure, exposicions  temporals, actuacions musicals, celebracions  i actes públics…  tot plegat crea així una activa 

interacció entre l'equipament i l'entorn pròxim. 

Aquests nous espectacles atrauran habitants d'altres municipis i conseqüentment, l'activitat econòmica de Sant Andreu de la Barca en sortirà 

beneficiada. 

 

La flexibilitat de tot  l’edifici és fonamental per garantir a mitjà  i  llarg termini  l'adaptabilitat de  l'edifici a  les noves formes de treball  i a    les 

transformacions de l'estructura organitzativa del consistori. 

Conceptualment, la flexibilitat es defineix com la capacitat per modificar fàcilment l'ús dels espais i la distribució interior de l'edifici, evitant 

grans obres que podrien entorpir el funcionament quotidià dels serveis. 

Per això, la flexibilitat d’un edifici d’aquestes característiques, fonamentalment, ve donada pels factors següents: 

 

‐ El concepte general del conjunt 

En l'àmbit conceptual, es potencia la flexibilitat de la sala mitjançant: 

‐  el reagrupament dels espais similars quant a característiques físiques (alçada lliure,grandària, volumetria, presentacions tècniques i grau 

d'equipament, etc), és a dir, de  la mateixa naturalesa. Per exemple, és  important agrupar  les àrees entre elles, però també els  locals 

humits, els elements de comunicació vertical, els locals tècnics, els espais de reunions polivalents, etc. 

‐  la utilització d'un mòdul estructural  

‐  la  sobrietat  i  al  quantitat  en  el  disseny  dels  espais  interiors  per  tal  d'afavorir  un  possible  canvi  d'afectació,  per  exemple,  en  els 

despatxos, 

‐  el posicionament dels elements estructurals verticals fora dels espais de treball. 

 

‐ El grau de mobilitat de les divisions interiors 

L'ideal és que totes les divisions interiors que defineixin els espais susceptibles de ser modificats (principalment despatxos), siguin com més 

mòbils millors. Però cal tenir en compte que el sistema escollit garanteixi el bon aïllament acústic dels espais de treball i   reunió,  i que el 

seu cost sigui raonable. 

 

‐ La trama estructural escollida 

Un mòdul estructural fix és essencial per a  la modulació dels espais. Per això, és convenient vetllar perquè el ritme de  les façanes  i de  les 

obertures respecti aquesta crugia per tal de potenciar la flexibilitat dels espais interiors.  

 

‐ Tipus i localització dels equipaments de les instal∙lacions exteriors 

El  gran  edifici  està dividit  en  àmbits  independents per  a  les  seves  instal∙lacions,  els dos  àmbits de  l’edifici  tenen un propi nucli  vertical 

d’instal∙lacions així  com unes pròpies  instal∙lacions a  coberta. Només  comparteixen  la producció d’alguna de  les energies que després es 

distribuiran per l’edifici. 

Aleshores, la implantació de l’edifici al solar respon a tots els conceptes anteriors, però sobretot a la de producció d’activitats de tot tipus per 

tant edifici flexible, i també per a la seva mostra a la població per tant edifici proper. 

 

URBANITZACIÓ I IMPLANTACIÓ 

Com  es  veu,  l’equipament  resultant,  es  un  volum  que  finalitza  una  sèrie  consecutiva  d’equipament  públics  que  formen  el  bulevard  de 

l’Avinguda de la Constitució. Com que el propi programa ha de donar la volumetria, es veuen clarament 3 volums diferenciats: 

‐ Un volum encarat al centre de la ciutat, i més alt que els demés per a cridar la atenció. Dona necessitat a les associacions del poble 

perquè puguin tenir la seva seu. HOTEL D’ENTITATS. 
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‐ Un segon volum més baix per cobrir la necessitar dels ciutadans de Sant Andreu i poder tenir espais per a fer activitats o formar‐se. 

ESPAIS D’ACTIVITATS 

‐ Un tercer volum que a de ser proper a la gent i que no destaca massa per les seves dues plantes, cobreix les necessitats de mostrar 

espectacles, exposicions als ciutadans. Destaca per la seva polivalència i per la seva relació directa entre la plaça i la sala polivalent 

superior. ESPAI DE COMUNICACIONS I MOSTRA. 

Aquests tres volums són com caixes d’activitats disposades sobre un sòcol lleuger, vidre i alumini, que atrau l’atenció, amb un desencaix de 

volums per a permetre els accessos mitjançant porxos. Que permeten  visuals, alineacions, provoca espais  controlats amb dilatacions de 

l’activitat dintre‐fora. 

Les tres caixes com són pures i blanques, opaques a Est i Oest, i obertes a Nord i Sud. A Nord el volum més alt està revestit per una malla 

metàl∙lica no per protecció solar sinó per les visuals fora‐dintre i per donar la imatge de l’edifici. En canvi les façanes Sud, o bé amb porxos o 

bé amb  lamel∙les horitzontals estan protegides del sol més directe. El pati generat per dues de  les  franges serveix per a aconseguir major 

superfície de il∙luminació i alhora per a obtenir un espai exterior que sigui la extensió de les exposicions i activitats interior. 

Entre volums tenim les connexions entre els diferents àmbits de l’edifici, són transparents i es diferencien clarament dels volums principals, 

pel seu contrast, opac ‐ transparent. 

Un element molt important i tractat com si d’un de les connexions es tractés, es la cafeteria de la plaça, es un volum de planta baixa i lleuger 

que mitjançant un porxo es connecta amb l’edifici, i a grans trets no es un altre cosa que un espai de relax per prendre algo tant si s’entra o 

no a l’edifici, per tant no deixa de ser una connexió interior‐exterior. 

Com a accessos es preveuen un superior que dona al hall principal de l’espai de mostra, a part de l’accés directe a la sala polivalent. I un altre 

inferior per a un accés més directe a la resta d’edifici. Sempre els accessos es visualitzen des de lluny i estan porxats per a una interessant 

relació interior‐exterior. 

Cal destacar la formació per tant de dues places, la plaça Federico García Lorca, un aplaça dura que connecta es connecta amb l’interior de la 

sala  polivalent,  i  la  plaça  semi‐verda  inferior  que  dona  façana  al  carrer  que  ve  del  centre  comercial  i  que  es  relaciona  també  amb  el 

supermercat generat sota el mercat. 

 

EDIFICI 

Fent  un  recorregut  pel  funcionament  de  l’edifici,  trobem  que  existeix  un  accés  de  vehicles  per  a  l’aparcament.  La  primer  planta  de 

l’aparcament està reservada a vehicles que vagin al mercat o al supermercat i disposa d’una connexió directe cap a aquests. També existeix 

una connexió a  la nova part del moll de descàrregues per a  les furgonetes que vagin a descarregar. A  la segona planta de  l’aparcament es 

disposen de 182 places que venen donades per una banda a la demanda que tindrà el nou edifici, i per altre, a cobrir les places d’aparcament 

privades que abans existien sota el mercat i que ara han passat al nou edifici. Les sortides de l’aparcament donen directament a l’exterior, 

una dona a la plaça semi‐verda, una altre queda amaga dins del volum de la cafeteria i l’altre surt sota el porxo de l’accés de planta baixa. 

A la planta baixa que forma el sòcol de l’edifici, trobem l’accés més directe a la zona de producció, un accés porxat que convida a entrar a 

l’edifici. Trobem una franja de sales de conferències i una zona diàfana en contacte directe amb el pati de l’edifici, que allotja les activitats de 

quiosc i internet, vinculades a la planta baixa de l’atri que porta llum zenital. 

A  l’altre banda del pati trobem  les dues sales d’exposicions de més alçada que  la resta de planta. Gràcies a aquesta diferència de cota no 

existeix la sensació d’angoixa en aquesta zona mig soterrada, i es poden col∙locar unes grades que donguin al pati exterior. Els dos àmbits de 

producció i de mostra estan connectats mitjançant un cos baix purament de pas i d’espera, que relaciona l’accés de l’edifici i el hall inferior 

de la sala d’exposicions. 

A la planta primera que podríem dir que es la planta representativa del projecte, trobem el que es la planta tipus de la zona de producció, 

existeix un hall relacionat amb les escales principals dins d’un quàdruple espai, i es diferencien dues zones, la de l’hotel d’entitats formada 

per una sala diàfana oberta  i per uns despatxets tancats  i que s’avoquen a  l’atri  interior. L’altre zona es  la dels espais d’activitats que són 

aules condicionades per a múltiples disciplines, ball, música, teatre, formació... Estan avocades al pati de l’edifici. 

Les dues zones es troben separades per un triple espai que forma un atri d’il∙luminació  i connexió visual del programa, dona dinamisme  i 

transparència cap a l’exterior. 

Dins d’aquesta planta però en el volum de mostra, veiem el segon accés a l’edifici, directe al hall superior que connecta verticalment amb la 

zona  inferior  d’exposicions.  D’aquest  hall  s’accedeix  per  també  a  la  sala  polivalent,  àmbit  representatiu  del  projecte  que  connecta 

directament  amb  la  plaça.  Aquesta  sala  polivalent  com  el  seu  nom  indica  permet  diferents  tipus  d’acte  i  per  tant  diferents  tipus  de 

configuracions, des de una sala diàfana completament, fins a una sala amb grades i escenari. Aquesta sala disposa d’un accés especial per a 

material, amb un muntacàrregues que baixa a baix a  la zona de  la sala d’exposicions on també es troba  la zona de backstage dels artistes, 

amb els seus vestuaris. 

El volum que connecta mostra i producció en aquesta planta està format per la administració de tot l’edifici, està cèntrica i a tocar de tots els 

espais i té unes vistes directes a les activitats que es puguin realitzar al pati de l’edifici. 

A la plaça també trobem el volum de la cafeteria que mitjançant un porxo connecta amb l’interior de l’edifici. Dona servei tant a l’edifici com 

a la plaça i el mercat.  

Continuant pugen en amunt, arribem a la planta segona trobem un altre cop la planta tipus de la zona de producció i trobem a la zona de 

mostra, els dobles espais que representen la sala polivalent i el hall superior (5.50m). Els tècnics disposen de magatzems i de les cabines per a 

complimentar l’espectacle. 

L’última planta de l’edifici, està pensada per a un ús exclusiu de l’hotel d’entitats, amb tres sales per a tallers i activitats més pràctiques, des 

de aquesta planta i la seva zona d’espera, es pot contemplar d’unes vistes cap a les muntanyes de pi tallat. 

La planta cobertes es pel projecte la cinquena façana, un planta ordenada on es troben les plaques fotovoltaiques i les de producció d’ACS, i 

també trobem una sèrie de  lluernaris que deixen entrar  la  llum a  l’interior. Destacar que  les úniques cobertes que es veuen des del propi 

edifici que  són  les dels espais de  connexió entre volum,  són  cobertes aljub ecològiques, per a una vista agradable,  i que  les demés,  són 

cobertes aljub amb acabat de llosa filtron flotant.   

 

DETALLS ‐ ACABATS 

DETALLS EXTERIORS 

Respecte els detalls exteriors comentar un de les principals protagonistes, que es la façana ventilada tipus Stoventec, que tracta d’una façana 

ventilada  subjectada per uns muntants  i guies horitzontals  i acabada amb uns panells hidròfugs amorterats amb una malla especial, que  

possibilita no tenir cap junta de retracció. Aquesta façana es munta sobre una base en sec formada per una xapa grecada cap a l’exterior  i 

plaques de cartró guix a  l’interior. Aquest tipus de façana té tot  lo bo d’una façana ventilada, però sense  juntes que  li proporciona encara 

més estanquitat al vent, aigua i soroll exterior. La ventilació es provoca mitjançant per la seva trobada amb la coberta i el faldó inferior. 
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L’elecció d’aquest material  i de color blanc es deu a part de  les magnifiques propietats que ofereix, al  fet de que a  la zona hi ha masses 

textures  diferents  com maó,  arrebossats  ...  com  per  col∙locar  un  element  nou,  per  tant  la  façana  amb  acanat  arrebossat  recorda  als  ja 

existents de la zona però amb color blanc per encara potenciar més els tres volums principals de l’edifici 

Les cobertes també destacades per la seva simplicitat compositiva, són cobertes aljub acabades amb coberta flotant de peces de llosa filtron, 

les tres cobertes principals. I són cobertes aljub ecològiques les dels volums de connexió i de la cafeteria. 

 

ACABATS INTERIORS 

Es destaca la sala polivalent a causa de les bones condicions acústiques que ha de tenir per a poden fer possible els seus diferents usos. Per 

un costat la sala polivalent té un primer embolcall exterior, que són les façanes tant opaques com de vidre i  la coberta. Però per una altre 

banda disposa d’un altre embolcall interior, separat de l’anterior i que augmenta la protecció acústica de sorolls de l’exterior a l’interior i que 

impossibilita que els sons produïts a la sala polivalent es transmetin a la sala d’exposicions inferior. 

Aquest embolcall interior està format per: 

‐ Paviment 

Per tal d’aconseguir aquest comportament independent, es realitza, una llosa flotant col∙locada sobre una base esmorteïdora sobre 

el forjat, evitant així el pas del so a través de l’estructura. Sobre aquesta llosa flotant es col∙loca un acabat amb peces de pedra de 

basalt apomassat. 

‐ Paraments verticals 

A  la part  superior dels paraments  verticals  trobem el mateix acabat que el  fals  sostre,  i  s’amaga darrera d’aquí, els  conductes 

d’instal∙lacions que tenen el seu propi espai. A la part inferior dels paraments verticals existeix unes portes acústiques mòbils que 

per segons quin tipus d’acte poden ser col∙locades en la seva posició per a poder absorbir acústicament i millorar les condicions de 

la sala. 

‐ Fals sostre 

Es composa d’una placa de cartró guix sobre la qual es col∙loca una manta de llana de roca i va fixada directament al forjat amb tacs 

de neoprè i molles i per sota una altre placa penjada del forjat mitjançant suspensors elàstics. 

Aquest fals sostre pot ser completament pla o pot divir‐se en tres i que cada part tingui una separació diferent respecte el paviment 

per a poder refractar millor els sons cap al final de la sala. 

 

 

ESTRUCTURA 

El sistema escollit per a  l’execució de  l’estructura de  l’edifici es basa en un sistema semi  industrialitzat amb prelloses per a  la formació de 

l’estructura horitzontal. Per les pròpies característiques del sistema, les prelloses són més aptes per les llums que disposa l’edifici, d’aquesta 

manera el canto i el cost serà més reduït. 

L’estructura de l’edifici doncs, es caracteritza per unes crugies de 7.5m en sentit curt de l’edifici, amb unes tres franges de 2.5m que es on es 

situen els nuclis verticals i d’instal∙lacions. A l’altre sentit, el sentit llarg, les llums són les aptes per a cada zona i programa de l’edifici, des de 

8.4m  a la zones interiors de l’edifici, fins a 15m a l’interior de la sala polivalent i llums de 6‐7.5m a l’àmbit de l’aparcament. 

Per tant, les prelloses es col∙loquen totes cobrint el sentit curt, cobrint els 7.5m, d’aquesta manera només existirà un únic model de prellosa i 

amb la mateixa dimensió per a tot l’edifici. Els pòrtics principal per a salvar la llum standard de 8.4m necessiten estar formats per a jàsseres 

de cantell de 0.30x0.70m, que en part estan embegudes dins del forjat. D’altra banda, les franges de 2.5m entre pilars estan completament 

massissades per a no tenir cantell  i poder passar doncs  les  instal∙lacions d’una banda a  l’altre de  l’edifici. Aquestes  instal∙lacions salven  les 

jàsseres de cantell a causa de que els voladís estructurals que coincideixen amb les zones de pas de l’edifici estan exemptes de jàsseres de 

cantell i així les instal∙lacions poden punxar en forma de pinta. 

Com a excepcions estructurals, poden veure que la coberta de la sala polivalent al ser la única coberta que salva 15m s’ha volgut que fos una 

coberta  lleugera,  i està  constituïda per  tant per unes encavallades amb pendent  superior  i una  alçada de 1.20m en el  seu punt màxim, 

aquesta coberta es cobreix amb forjat col∙laborant. 

També el forjat de la zona dels tècnics i la coberta de la cafeteria, són cobertes amb bigues i pilars metàl∙lics i forjat col∙laborant per a ser mes 

lleugers tant físicament com visualment. 

Un punt a destacar, es la zona de la plaça exterior de la sala polivalent, la que hi ha a sobre de l’aparcament. L’estructura que cobreix aquesta 

plaça a de resistir unes sobrecàrregues de 2000kg/m2, per a dies que hi hagi un acte públic amb moltes persones o per que hi passi un camió 

de bombers. D’aquesta manera  i  segons  càlculs, encara que  s’hagi utilitzat el mateix  sistema que a  l’edifici per a  ser  coherents,  tant  les 

prelloses com les jàsseres aquí tenen més gruix, els forjats fan 0.40cm i les jàsseres de cantell 1m. 

El predimensionat de l’estructura es troba a la documentació gràfica del projecte. 

 

INSTAL∙LACIONS 

Seguint amb el concepte de  l’edifici, encara que el gruix d’instal∙lacions es concentrin sobre el porxo d’accés a  la sala polivalent,  tots dos 

àmbit funcionen de manera independent, amb els seus propis nuclis verticals i amb les seves pròpies instal∙lacions a coberta. 

Per  a destacar  troben els  sistema de  climatització  aigua‐aire, un  sistema  separatiu de  refredament  i escalfament de  l’aigua que permet 

adequar  la  climatització a  la gran varietat de  zones  climàtiques de  l’edifici, en  funció de  l’orientació, de  la  superfície, de  l’ocupació  i del 

horari. Aquest sistema doncs presenta una producció d’aigua a la bomba de calor principal, una distribució amb quatre tubs que transcorre 

per a tot  l’edifici  i un  intercanvi aigua‐aire als climatitzadors  i fan‐coils distribuïts per  les sales de  l’edifici, d’aquesta manera els grans tubs 

d’aire es redueixen de manera notable. 

Si ens  fixem a  l’aparcament, disposem de dos nuclis principals de renovació  i extracció de  l’aire per a ventilar.  I el sentit  longitudinal dels 

conductes respon al fet de no voler coincidir els conductes amb les jàsseres de cantell. Els únics punts on si els conductes han de punxar en 

l’altre sentit són a  l’extrem sud on no hi ha  jàsseres de cantell a causa de  la poca  llum fins el mur de contenció  i a  la zona nord, que com 

tenim més alçada no existeix cap problema per passar els conductes sota les jàsseres. 

Un altre tema important es el tema d’evacuació enfront un incendi, l’evacuació de l’aparcament es resolt amb tres nuclis separats de manera 

que entre origen i final d’evacuació no hi hagi més de 50m. I en l’àmbit de producció, es resolt mitjançant dos necessaris nuclis protegits, a 

causa de la disposició de l’atri que connecta totes les plantes. A més a més comentar que l’edifici estar dividit en sectors d’incendi més petits 

de 2500m2 per a complir normativa. 

El predimensionat de les instal∙lacions es troba a la documentació gràfica del projecte. 
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