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La nova bibliotèca es situa en l'encreuament de dues vies importants;  la Via Augusta i el Passeig de la
Bonanova, seguint les corresponents alineacions.

L'edifici és retira de la Via Augusta per facilitar el trànsit peatonal d'aquesta cantonada. També es retira
respecte les cases que donen al carrer  Menor de Sarrià que queda obert  comunicant  i potenciant el
recorregut entre la Plaça de Sarrià i l'espai públic de la Via Augusta. L'edifici està situat de manera que no
impedeix la visió de l'església venint pel carrer Passeig de la Bonanova, separat de la calçada per una
vorera que permet el pas còmode dels vianants.
La façana que dona a la plaça Sarrià està desplaçada respecte la façana del edifici existent fins quedar
alineada amb el carrer perpendicular al Passeig de la Bonanova, de manera que s'amplia l'espai de plaça.

L'espai públic de la Via Augusta,  que actualment està a dos nivells, seguirà tot ell la pendent del carrer
deixant l'accés al pàrking. D'aquesta manera es dona continuitat a tota la intervenció urbanítica que s'esta
fent des de la sortida dels ferrocarrils i s'emfatitza el nou equipament. Aquest espai serà tractat com una
plaça dura amb mobiliari urbà, il·luminació, arbrat i una pèrgola per generar una zona d'ombra. Part d'aquest
espai estarà ocupat per un parking públic en les plantes soterrànees, al qual s'accedirà a través de dos
punts; un inclòs dins de la volumetria de la bibliteca però amb accés independent i un altre punt exempt de
l'edifici. Els cotxes accediran a través d'una rampa longitudinal. Les ventilacions del pàrking s'integraran al
disseny del mobiliari urbà.

La planta baixa es situa a la cota més alta del solar, donant a la plaça de Sarrià. L'accés principal a l'edifici
es es situa a la Plaça de Sarrià a través d'un porxo.  Hi ha un altra accés que dona a l'espai de la Via
Augusta  que queda elevat respecte la cota del carrer. Aquesta diferència de cota és resòl amb una escala.

La planta baixa vol ser una planta transparent amb molta relació amb la ciutat. Per aquest motiu
acollirà els programes més públics de la biblioteca com són la cafeteria, l'espai infantil i la zona de revistes i
multimèdia; i el seu tancament serà majoritàriament vidre.

La alçada total de l'edifici no supera l'alçada dels edificis que donen a la Via Augusta de planta baixa més
quatre i cinc pisos.
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