
Aquest Projecte Final de Carrera es divideix en dues escales de treball i reflexió: el projecte 
urbanístic i projecte arquitectònic. El primer s’ocupa d’una transformació urbanística a la Verneda 
Industrial mentre que el segon defineix el projecte d’un equipament del mateix pla. Les dues parts 
es desenvolupen de forma continuada i fortament vinculada, aconseguint un projecte únic i de llarg 
recorregut. 
 
 

0. DADES PRÈVIES   
 

Es proposa treballar en un sector industrial del barri de la Verneda on existeix un planejament 
real de transformació urbana. L’objectiu del Pla de Millora Urbana és la ordenació integral del sector 
11 de la Modificació del PGM  per a la transformació urbanística de la Verneda Industrial – Torrent de 
l'Estadella.  

 
El territori a transformar es situa al Nord-est de la ciutat de Barcelona, en el límit del districte 

de Sant Martí i de Sant Andreu. Es tracta d'un àmbit amb activitats industrials tradicionals que es 
proposa reordenar amb una intensitat de l’edificació força alta. Es troba en relació amb 
importants sectors de transformació de la ciutat, com ara l'operació de Sagrera -Sant Andreu i el 
22a. La centralitat i la forma de relacionar-se amb aquest entorn, seran factors a considerar.   

 
La superfície total de l'àmbit és de 581.837m2, dividits per la línia ferroviària de la costa. El PMU 

que ens ocupa, el sector 11, té una superfície total de 66.236m2 (equivalents a poc més que 4 illes 
de l'Eixample Cerdà)  
 
 
PLANEJAMENT VIGENT 
 

L'àmbit de planejament està qualificat, pel que fa a les zones, com a sòl industrial. 
Concretament el 67'24% dels sòls està qualificat com a zona 22a. La resta de sòls corresponen 
essencialment a sistemes viaris (29'06%) i verds (2%), sense cap reserva d'espais per a equipaments. Es 
tracta, doncs, d'una peça exclusivament industrial ja que el 96'3% del sòl és industrial o està afectat 
per viari.  
 
PARÀMETRES URBANÍSTICS DEFINITS PEL MPGM 
 
- Usos principals i compatibles: residencial i activitats econòmiques 
- Superfície total de 66.236m2 (equivalents a una mica més que 4 illes de l'Eixample Cerdà).  
 - Zones d'edificació el 54'72% 
 - Sistemes el 45'28% (5.041m² de vials, 20.348m² d'espais lliures i 4.600m² d'equipaments). 
- Compacitat màxima del 61'67% 
 
- Sostre total edificable de 157.190m² , de les quals: 
 - Activitats econòmiques, 47.157m² 
 - Habitatges (uns 1300habitatges), 110.033m² 
  - Lliures, el 57'5% 
  - Protegits a Preu Concertat, el 20% 
  - Protegits de Règim general, el 22'5%   
- Edificabilitat neta de 4'34 i edificabilitat bruta de 2'37 
- Densitat d'habitatge de 196habit/ha (mitja de 80m2 per unitat).  
Una densitat més alta que la mitja del districte de l'Eixample.  

EL PROJECTE URBANÍSTIC 

La parcel·la que ens ocupa forma part d’una bossa d’activitat industrial en estat de degradació, 
un buit urbà que genera una discontinuïtat entre ets teixits dels barris de la Verneda i El Bon Pastor. 
La proposta de transformació del sector té com a objectiu generar continuïtat i consolidar aquesta 
zona de la ciutat amb una alta densitat edificatòria creant una identitat pròpia. 

La proposta consta de sis illes tancades que ocupen dues terceres parts de la superfície de 
l’àmbit. Aquestes queden alineades als carrers perimetrals però es crea algun desencaix entre elles 
per a generar espais buits d’interès. Aquests espais estan connectats  mitjançant recorreguts visuals i 
funcionals. Es busca portar l'activitat comercial de Rambla Prim i l'activitat d'oficines del carrer 
Santander a l'epicentre actiu del projecte. 

 
Les relacions amb l’emplaçament s’estudien a quatre nivells diferents que superposats, 

reflecteixen les necessitats urbanes que requereix el sector i determinen les estratègies de projecte:  
 

- Mobilitat: Connectar l’àmbit de treball amb la ciutat a través de dos eixos. En sentit est –oest 
el carrer Santander uneix la Verneda amb el Bon Pastor i en sentit nord-sud, Via Trajana dóna 
continuïtat travessant les vies del tren connectant amb Sant Andreu. En un segon nivell hi ha 
carrers de servei a escala més petita. Per últim es proposen carrers peatonals en relació amb 
les noves places i creant urbanitat entre els diferents espais públics. 
 

- Espai lliure: Es proposa la creació de tres places que es relacionen tangencialment entre elles 
i amb espais de l’entorn ja creats. Cadascuna amb el seu caràcter identitari propi i en relació 
amb els equipaments. 
 

- Usos: La barreja d’usos es manté de manera equilibrada a tot l’àmbit del projecte urbanístic 
sense segregar-los. Cada espai donarà més èmfasi a un us o un altre segons la seva ubicació i 
com es relacioni amb el seu entorn. 
 

- Morfologia urbana: Les sis illes s’organitzen de forma similar. Les plantes baixes estan totes 
ocupades per activitats comercials o productives segons on estiguin ubicades. En alçada 
s’aixequen diferents elements que composen una façana tancada i continua. En primer lloc els 
blocs d’habitatge lliure en orientació N-S i els dobles blocs d’habitatge protegit en orientació 
E-O. Després, les torres que emfatitzen i reclamen algun punt important del projecte. Per 
últim, els equipaments de volumetria lliure que donaran singularitat i caràcter a cada un dels 
espai públics que els precedeixen. 

 
1.1. RELACIONS AMB EL TERRENY 

 
 El terreny no presenta grans desnivells però sí que hi ha un lleuger pendent en direcció oest – 

est que va de la cota 13,6m a la 8,0m. Aquesta diferència pot ser imperceptible en les dimensions de 
l’àmbit però si s’acumula el desnivell es pot aprofitar per a aconseguir certes alçades en planta 
baixa. 
 



L’estratègia sobre el terreny consisteix en mantenint el nivell de planta primera a una alçada 
prefixada a cada una de les illes, ja que correspon a la zona d’espai lliure comunitari. D’aquesta 
manera és el propi terreny i els desnivells els que determinen les alçades de les plantes baixes. Així 
s’aconsegueix una coherència a l’hora de distribuir els usos de les plantes baixes on els reserven els 
espais més baixos i porxats per al comerç i les plantes més altes per a les activitats econòmiques.  
 

  
1.2. SISTEMA DE COMPOSICIÓ VOLUMÈTRICA 

 
Les sis illes estan pensades per a construir-se en tres fases diferents i alhora cadascuna d’elles 

està dividida en tres projectes independents. És per això que es crea un sistema de composició 
volumètrica normatiu amb la intenció d’unificar criteris i poder percebre les illes com a unitats 
similars, encara que estiguin projectats per arquitectes diferents. Es pretén mantenir una identitat 
en tot el sector, preservant una coherència formal comuna. 
 

Aquest sistema es composa de la creació de la volumetria a partir de dos plans. El primer 
correspon als elements principals de façana, alineats al perímetre de les illes. El segon pla correspon 
a alguns elements de projecte que queden enretirats de façana i tenen una materialitat molt més 
permeable. Aquests poden ser elements horitzontals com  

- els porxos de les plantes baixes comercials i 
- les oficines de les plantes primeres 

 
o bé, elements verticals com  

- els nuclis de les vivendes protegides quan arriben a façana i  
- espais comunitaris que facin de transició entre dues volumetries de diferent alçada o us.  

 
Generalment es proposa un element de tall vertical per cada façana però el més important és 

que els talls verticals i horitzontals tinguin continuïtat i es puguin identificar com a un únic segon 
pla. 
 
2. EL PROJECTE ARQUITECTÒNIC  

 
La segona part del projecte desenvolupa un projecte executiu d’un dels equipaments del projecte 

urbanístic anterior: una biblioteca i un casal de joves en un únic edifici. La parcel·la escollida 
consta de 1.160m² i es situa a la cantonada nord d’una de les illes i entre mitgeres. La volumetria 
pretén encaixar perfectament amb el sistema de composició que segueix el projecte urbanístic. Es 
composa de tres peces que responen a paràmetres formals i funcionals diferents:  
 

- La planta baixa acull el programa comú als dos equipaments i s’encaixa alineada a les façanes 
del seu entorn deixant un porxo de transició a l’entrada principal i una obertura cap al pati 
interior d’illa.  

- La planta primera acull el programa de biblioteca en una sola planta. El volum s’estén en 
horitzontal en forma de caixa tancada, però es separa de la torre veïna i vola cap a la plaça 
central. 

- El volum vertical acull el programa del casal de joves. Es col·loca adossat a la mitgera del bloc 
de vivendes. És un element singular i ple de llum que deixa entreveure el que hi ha dins però 
alhora fa de llanterna per a il·luminar el seu entorn. Es separa del volum inferior per una 
planta de transició intermitja, que queda enretirada de façana i enfonsada 1m. respecte el 
nivell de coberta. 

 
 

2.1.  PROGRAMA 
 

Aquest edifici agrupa dos equipaments en un únic volum. Cadascun té el seu programa definit 
(segons el Pla d’Equipaments de Barcelona) i està destinat a un tipus d’usuari en concret. Però són 
dos programes compatibles que en unir-los apareixen espais comuns que s'han de compartir i això li 
dona més riquesa i dinamisme. A més s'estalvia espai, personal intern i energia.  
 
PLANTA BAIXA: ESPAIS COMUNS S. ÚTIL REQUERIMENTS DEL ESPAIS   
 
01.Vestíbul 170m² 
 - Accés centralitzat per minimitzar personal  - Portes automàtiques accionament d'emergència 
 - Recepció i orientació 
 - Exposició de novetats 

02.Punt d'Informació Juvenil 95m² 1 director de projectes, 1 assessor 

 - Autoconsulta i Internet  - Lloc de referència, fàcil d'identificar 
 - Atenció personalitzada  - Aparcament de bicicletes 

03.Zona infantil  86m² 
 - Fons de coneixement  - Relació amb l'exterior. Control dels sorolls. 
 - Fons d'imaginació  - Evitar: formes allargades i altes 
 - Àrea de petits lectors (nens acompanyats)  - Planta baixa. Ni exclosos ni massa exposats. 

04.Sala polivalent 120m². 
 - Sala multifunacional  - Flexibilitat horària. Accés independent 
 - Magatzem guarda-roba, serveis.  - Versatilitat de l'espai i del mobiliari 

05.Espai de trobada i exposicions 150m²  
 - Suports per arts plàstiques o visuals.  - Zona de pas, fàcil accés, porta ample 
   - Equipament informàtic 
 
 
 
 
PLANTA PRIMERA: BIBLIOTECA S. ÚTIL REQUERIMENTS DEL ESPAIS   
 
01.Espai de préstec i consultes 100m²    
 - Espai central per al control visual  - Auto consulta, impressores i escàners 
 - Taulell de consulta personal  - A prop de l'entrada / sortida  

02.Revistes i premsa diària 90m² 
 - Expositors, butaques, Internet  - Informal, relaxat, descans 
   - Gent gran prefereix taula i cadira 

03.Música i cinema 100m² 
 - Audició: cal demanar-ho al taulell  - Públic generalment jove. Zona d'alt interès 
 - Vídeo i auto consulta: pantalla + auriculars  - Intimitat, informal, poca llum  

04.Fons general 275m² 
 - Zona de lectura principal  - Distribució regular però no molt repetitiva 
 - Prestatgeries de diferents formats  - Espais de treball individual 
 - Consulta ràpida (préstec o consulta)  - Relació directe amb vestíbul 

05.Informació i referència 145m² 
 - Només de consulta, no és de préstec  - Diferents formats de mobiliari 



 - Recerca, treball i consultes per Internet  - Espais íntims de treball 

06.Espais de suport 56m²  
 - Programes de formació cultural permanent  - Possibilitat de compartimentar els espais 
 - Sala d'estudi  - Llum constant, equipament tècnic 

07.Treball intern biblioteca (5-8persones) 70m² 2 bibliotecaris, 4axiliars, 2persones de suport 
 - Despatx amb taula de reunions   -  Accés independent. 
 - Taller i magatzem amb muntacàrregues  - Rebuda de nous documents i etiquetatge. 
   
 
PLANTES TIPUS: CASAL DE JOVES S. ÚTIL REQUERIMENTS DEL ESPAIS   
 
01.Treball intern casal (3-5persones) 60m² 1 Director, 1 administratiu i 1 o 2 animadors 
 - Despatx amb taula de reunions i arxiu 35m² - Tallers i cursos especialitzats (temporals)  
 - Terrassa   - Espai compartit amb el PIJ 

02.Viver de projectes / associacions juvenils 4x40m² 
 - despatxos d'us compartit  - Lloguer d'espais per a entitats o col·lectius. 
Versàtil 
   - Privacitat i seguretat però amb transparència 

03.Aula multimèdia i de creació comunicacional 2x40m²  
 - Creació multimèdia  - Equipats amb mitjans informàtics i 
audiovisuals. 
 - Edició de revistes, radio, TV... 

04.Tallers 2x70m²  
 - 2 espais diàfans  - Versàtil: pintura, manualitats, cuina, 
fotografia,... 
 - Magatzem d'estris de treball i pica 

05.Sala d'assaig d'arts escèniques 70m² 
 - Assaig de teatre, dansa, circ...  - Doble espai, mirall i equipament necessari. 
 - Magatzem / Vestuari 

 
2.2. ELACIÓ DEL PROJECTE AMB L’EXECUCIÓ MATERIAL 

 
A l’escala d’execució material és on s’estableixen totes les característiques tècniques per a 

materialitzar el projecte. És la part on es concreten les decisions constructives, estructurals, 
climàtiques i de confort que faran experimentar a l’usuari totes les decisions i reflexions projectuals.  

 
En quan a les decisions constructives cal destacar la materialitat de les façanes. Els dos volums 

que formen l’edifici es resolen de forma diferent, responent a les seves necessitats d’us i la seva 
relació interior - exterior. El volum superior és lleuger, transparent i ple de llum, en canvi el volum 
inferior és més sòlid i pesat, amb una relació amb l’exterior molt més controlada.  

 
Tot i que la materialitat sigui ben diferent, la composició de les seves peces segueixen un mateix 

ordre o patró. Aquest ordre de composició pren com referència l'obra pictòrica de Richard Paul 
Lohse. L'art constructivista de Lohse consisteix en un sistema estructural de base, i un mètode 
d'agrupació per a generar sèries i combinatòries de colors amb intervals rítmics i gradacions 
diagonals. S’utilitza el sistema de Lohse per a crear les perforacions de les façanes i evitar així la 
seva aleatorietat. 
 

 - FAÇANA DEL CASAL_ El volum superior es composa de dues pells semitransparents i deixen 
entreveure el que passa al darrera. S’hi instal·la un sistema d’il·luminació per leds entre les dues 
pells per a emfatitzar la seva singularitat. La pell exterior està formada per peces d'Uglass 
col·locades verticalment entre dos travessers. La peça de 26cm d'ample defineix la unitat de 
composició més petita i les franges horitzontals determinen l'alçada entre plantes L'agrupació de tres 
peces d'Uglass té la mateixa modulació de 80cm que la façana de la biblioteca. És per això que es 
marca aquesta vertical fent coincidir la fusteria de la pell interior de la façana. 
 

-  FAÇANA DE LA BIBLIOTECA_ El volum inferior té una aparença molt més hermètica i 
consistent. Està format per una aplacat de peces ceràmiques amb modulació de 80x80cm. En els 
panys opacs funciona com a façana ventilada, mentre que en els panys permeables actua com a 
gelosia, deixant el vidre enretirat 80cm de la façana. Aquest mecanisme dona consistència i 
uniformitat en un mateix pla exterior, aconseguint una continuïtat permeable. El ritme dels forats 
pren com a model les seqüències de colors dels quadres de Lohse, però vinculant dos colors al buit i 
quatre colors al ple, de manera que la perforació és del 33%. A més hi ha transicions entre els panys 
opacs i els perforats, per no perdre presència de material ni geomètrica. 
 

- FALS SOSTRE PLANTA BAIXA_El volum inferior gira de forma neta creant una percepció sòlida 
i continua. El sistema de fals sostre segueix la modulació de façana i es creen unes seqüències de 
plaques translúcides (corresponents a una il·luminació ambiental decorativa) que recorda el joc de 
forats de la façana. 
 

2.2.1. CRITERIS PER A LES INSTAL·LACIONS 
 

Totes les instal·lacions son independents per a la biblioteca i el casal, ja que son entitats 
diferents. Els comptadors i claus de pas es situen a la planta baixa, accessibles des del vestíbul. La 
planta sisena serveix com a planta tècnica on s’ubiquen les instal·lacions de climatització, bombes 
de calor, telecomunicacions, caldera i acumulador per a les plaques solars. 
 

En el cas del casal s’utilitza un sistema de climatització aigua-aire amb unitats d’inducció 
independents, on cadascuna de les sales té el control de les condicions de l'aire que necessita. Així el 
sistema és més eficient perquè només s'utilitza quan l’ús ho requereix. La instal·lació passa vista 
penjada del sostre i s’hi integra l’enllumenat, resolent així, dos sistemes en un. El cablejat elèctric 
es disposa pel terra sota el paviment tècnic, que permetrà possibles modificacions de les 
distribucions al llarg del temps. 
 

Per altra banda la biblioteca i els espais comuns depenen d’un climatitzador semicentralitzat amb 
incorporació d’aire primari. Es divideixen en 5 zones independents, cadascuna amb el seu 
intercanviador amagat en el fals sostre que en certs punts agafarà una dimensió considerable. Les 
zones de climatització es divideixen en funció de l’activitat que s'hi desenvolupa, les condicions de 
confort requerides, les dimensions dels espais i les pèrdues energètiques que generen la pell i 
orientació de les façanes.  
 

En el projecte es poden diferenciar dos tipus d’il·luminació: una general que proporciona un nivell 
lumínic homogeni, suficient pels espais de circulació general i una més intensa i focalitzada per a 
usos específics. En quan al primer tipus cal destacar la il·luminació de la planta baixa on es creen 
unes seqüències que recorden la composició de la façana principal. Es vol donar a entendre que és 
una única caixa tancada que gira i es reconeix en totes les seves cares. 
 
 



2.2.2. CRITERIS ESTRUCTURALS 
 

L’estructura consta d’una retícula de pilars circulars de formigó armat de llums entre 5 i 6 
metres. És per això que s’ha escollit un forjat de formigó armat reticular de 30cm de cantell. En 
aquesta retícula de pilars apareixen algunes discontinuïtats on el forjat de formigó armat no es 
considera suficient per a suportar les càrregues:  

 
 - Voladius superiors a 2,5m    8 bigues de tres trams 
 - Crugia de llum doble       10 bigues de 12m  
 - Suport de càrregues puntuals excessives  2 bigues de 8,3m 

 
En aquests punts de l’estructura s’incorporen unes bigues metàl·liques IPN que treballen 

conjuntament amb el forjat, aconseguit un sistema mixt  que optimitza el comportament dels seus 
components: el formigó resisteix els esforços de compressió i l'acer absorbeix les traccions. 
 

Per tal de realitzar el predimensionat i comprovació de les fletxes es calculen els esforços de les 
bigues metàl·liques per tal de determinar el seu cantell i poder preveure la dimensió dels falsos 
sostres i altres repercussions en el projecte. A efectes de càlcul, es consideren les bigues com a 
peces independents del forjat, com si elles soles suportessin totes les càrregues. Per tant, es calcula 
un sistema estructural molt més desfavorable que a la realitat, on la unió de les bigues amb el forjat 
reticular tindran un comportament molt més bo, fent de capa de compressió les fletxes es reduiran 
molt, el moment d'inèrcia serà quatre vegades major i el mòdul resistent el doble. 
 
3. GUIÓ DE LA PRESENTACIÓ 

 
 
PLÀNOLS D'INFORMACIÓ   
 
Anàlisi 

A1  Situació a escala de ciutat i de barri  E 1:20.000 – 1/10.000 01 
 dades administratives / equipaments / morfologia urbana / transport públic 
 
A2  L’entorn immediat i estratègies de projecte  E 1:2.000 02  
  idees generatrius / mobilitat / espai lliure / usos / morfologia urbana 
 
 
PROJECTE DE TRANSFORMACIÓ URBANÍSTICA   
   
Regulació 

R1  Regulació del sòl i topogràfica  E 1:2.000 03  
  parcel·lació / qualificació del sòl / vialitat 
     relacions amb el terreny / moviment de terres / alineacions i rasants 
 
R2 Regulació de l'edificació i la volumetria  E 1:1.000 04  
  sistema de composició volumètrica / paràmetres reguladors  
  conjunt volumètric / relació d'altures amb l’entorn immediat / vistes 3D 
 

Ordenació 

O1 Planta soterrani i planta baixa   E 1:1.000 05  
  amidaments / distribució d'usos / contacte amb el terreny 
  
O2 Planta tipus i planta coberta   E 1:1.000 06  

distribució d'usos / tipologies d’habitatge / solucions de coberta  
 

Gestió 

G1 Procés de transformació, qualificacions i valoracions per fases E 1:2.500 07  
ocupació del sòl / sostre edificable / valors inicials / valors generats  

 

Urbanització 

U1  Planta i seccions generals   E 1:1.000 08  
  arbrat i color / llum i ombra / vistes de la plaça central 
 
U2 Detall plaça Oest i plaça Sud   E 1:500 09  
  intencions / recursos utilitzats / vistes 
  
 
 
 
 
 
PROJECTE EXECUTIU D’UN EQUIPAMENT   
 
Projecte 
 
P1  Emplaçament i estratègies de projecte  E 1:500 10 
  idees generatrius del projecte: paràmetres formals i funcionals  / Organigrama 
 
P2  Successió de plantes   E 1:200 11 
  programa  
   
P3 Alçats   E 1:200 12 
   relació amb l’entorn / alçat desplegat amb la referència de Lohse   
 
P4 Planta baixa i urbanitat E 1:100 13 
  vistes del porxo / detall de l’escala 
 
P5 Planta primera i seccions transversals  E 1:100 14 
  organització interior de la biblioteca 
 
P6 Planta tipus i secció longitudinal  E 1:100 15 
  organització interior casal de joves / vistes exteriors 
 
Definició del projecte per parts 
   



D1 Façana Casal de joves   E 1:50 -1/10 16 
  comportament funcional / detalls constructius   
 
D2 Façana Biblioteca  E 1:50 -1/10 17 
  comportament funcional / detalls constructius   
  
D3 Climatització  E 1:200 18 
  sistemes / zonificació / càlculs 
 
D4 Instal·lacions E 1:200 19 
  enllumenat / evacuació / subministrament / plaques solars   
 
D5 Sistema estructural  E 1:250 20 
  Forjats reticulars / contacte amb el terreny   
 
D6 Càlculs estructurals  E 1:250 21 
  pòrtic / diagrames   
 
 


