
ESPAI JOVE A LES CORTS 

 

EL TERRITORI 

Comencem amb un breu anàlisi històric del territori. 

Les Corts està situat a la part occidental de l’anomenat pla de Barcelona, en un territori històricament 
recorregut en sentit serra-mar per una sèrie de muntanyes i torrents. Les Corts se situava entre dues 
d’aquestes rieres (la Riera Blanca i la Riera de Magòria), en un terreny molt fèrtil, tradicionalment dedicat a 
l’agricultura, cosa que va donar lloc a una estructura del territori de masos i fortificacions envoltats dels seus 
camps de conreu. De fet, el topònim de Les Corts ve del llatí i vol dir terrenys i cases rústiques. Aquesta 
estructura es desenvolupa durant l’Edat Mitjana, però aquest model d’ocupació dispersa del territori es 
mantindrà fins gairebé el segle XIX.  

Els masos es col·locaven en relació a la xarxa de camins (la majoria traçats des dels anys de domini romà, al 
voltant del segle I a.C.) i de rieres. D’entre tots aquests camins, de seguida van anar aplegant més densitat 
d’edificacions el camí de Les Corts i el camí dels Quatre Camins, a l’encreuament dels quals es va consolidar 
el primer nucli poblacional de Les Corts (Les Corts Velles), a finals del segle XVIII. A partir d’aquest moment el 
territori comença a patir transformacions urbanístiques, amb el traçat de carrers i parcel·lacions i la formació 
del primer eixample (Les Corts Noves), ja al segle XIX. És el moment de desenvolupament més important, on 
trobem també la construcció del cementiri municipal i l’arribada d’institucions i serveis, com la Casa de 
Maternitat i l’Institut frenopàtic. També es s’instal·len algunes fàbriques i petites indústries. 

Malgrat tot, el caràcter rural de Les Corts es manté i, perdura fins ben entrat el segle XX. A partir de l’annexió 
a Barcelona (finals del selgle XIX), es produeixen les gran transformacions urbanístiques del territori, 
progressivament, desde principis del segle XX: l’obertura de gran vies de comunicació amb la ciutat, com 
l’Avinguda Diagonal i el cinturó de ronda, el naixement de noves barriades d’obrers, el projecte de la zona 
Universitària, la construcció del Camp Nou, etc. 

Amb la urbanització del territori i la pressió demogràfica al centre de la ciutat, que va provocar un augment 
poblacional al districte, es va procedir a la requalificació del sòl rústic en sòl urbà, amb l’enderrocament de 
molts dels masos i la parcel·lació dels camps de conreu en terrenys per a construir. Les nombroses indústries 
instal·lades a la zona també van anar tancant a mesura que es van veure envoltades de nuclis habitats. 

 

En l’actualitat, el territori de Les Corts es troba connectat amb la ciutat a través, sobretot, de l’Avinguda 
Diagonal i també del Carrer de Sants/Avinguda del Paral·lel (en sentit est-oest,); i de les rondes (Ronda del 
mig i ronda de dalt) i l’Avinguda de Sarrià (en sentit nord-sud). Paral·lelament a aquesta xarxa més primària i 
d’escala de ciutat, hi ha una segona xarxa viària que articula el districte. D’entre les vies que configuren 
aquest xarxa, destaca la Travessera de Les Corts (antic carrer de Les Corts),  veritable eix de comunicació i 
activitat del districte. Transversal a aquest, destaquem també per la seva continuitat i pel seu caràcter 
històric, la Riera Blanca (recordem aquella riera era el límit històric del municipi de Les Corts).  

En quant al tipus de teixit, hem de dir que es tracta d’un districte força heterogeni. Mentre que al voltant de 
la Travessera es desenvolupa el gra de ciutat més tradicional, amb usos que barregen el petit comerç amb 
l’habitatge, al voltant de l’avinguda Diagonal la ciutat canvia cap a un model més obert, amb edificis en 
alçada i usos més vinculats al comerç a major escala (centres comercials) i les oficines. Entre els dos teixits, 
apareix la gran bossa d’instal·lacions esportives per sota de la Diagonal (Club Esportiu Laietà, Club de Polo, 
ciutat esportiva universitària), i el Camp Nou, que està a la Travessera, fent frontera amb el teixit més 
tradicional, l’activitat del qual representa un conflicte amb el caràcter del barri, no dimensionat per a 
aquestes grans afluències de gent en una estreta franja de temps els dies de partit. 



També al voltant de la Diagonal trobem una segona bossa, la bossa d’instal·lacions universitàries (que té 
força activitat durant el dia, però de la mateixa manera que la bossa d’instal·lacions esportives no participa 
de la vida activa del barri). I per últim, per sobre de la Diagonal hi ha el barri de Sarrià-Sant Gervasi, que 
torna a recuperar el caràcter de barri, barrejant petit comerç i habitatge, però que es va diluïnt a mida que 
s’enfila per muntanya en forma d’edificacions menors d’habitatges unifamiliars. 

Si parlem de l’espai públic, les diferències són també notables. El barri de Les Corts manté vestigis de la seva 
estructura històrica de masos i camps de conreu havent convertit els terreny d’alguns d’aquests masos en 
jardins públics, que de sobte apareixen en un interior d’illa o en forma de buits dins de la densitat del teixit 
més tradicional. Aquests jardins configuren una xarxa d’espais força rica al llarg de tot aquest sector. En 
canvi, al voltant de la diagonal els espais verds són de gran dimensions (d’escala ciutat), com el Parc de 
Cervantes o el Palau Reial.   

Així, com hem dit, la part més viva, on es desenvolupa més activitat, és al voltant de la Travessera de Les 
Corts, que és on trobem també les institucions importants i la majoria dels equipaments (ja ho era 
històricament). Analitzant el desenvolupament al llarg d’aquest eix (observem les seccions transversals) 
veiem que sempre les edificacions amb major alçada es situen amb façana a la travessera, mentre que a 
banda i banda els edificis redueixen l’altura considerablement, responent a un model de gra menor, i sempre 
en relació a aquests petits espais públics (verds o no) que van apareixent a esquenes de la via principal (la 
Travessera de Les Corts). També trobem algun espai verd major, com els Jardins de la Maternitat o el Parc de 
Can Bacardí, molt pròxim a la zona d’actuació del projecte. Val la pena comentar que el punt on es planteja 
la intervenció és el punt on aquest model comença a patir variacions i es comença a desdibuixar el caràcter 
de l’eix (perd la façana nord, etc). 

 

EL PROGRAMA 

El concepte d’Espai Jove neix arran del procés participatiu projecteBarcelonaJove, desenvolupat el 2005 per 
tal de redactar un nou Pla Jove per a la ciutat, on el col·lectiu jove de Barcelona demanava: 

- Creació d’espais de trobada per a joves i adolescents (al marge de les ofertes comercials) 
- Creació  de locals per a realitzar tot tipus d’activitats 
- Disposar d’espais per a entitats/col·lectius del barri 
- Espais amb dotacions tècniques per donar suport a la creació jove 
- Lloc de recerca d’informació d’interès per a joves 
- Espais d’assessorament laboral o formacional 

Arran d’aquest procés es va redactar el Pla d’Equipaments Juvenils de Barcelona, l’any 2008, que establia les 
bases del que han de ser els equipaments juvenils, el seu àmbit d’actuació i els projectes a dur a terme, i que 
dissenyava el pla d’actuació des de llavors i fins l’any 2015. 

El Pla definia tres tipus d’equipaments per a joves: 

- Punt d’informació juvenil: equipament juvenil de promoció social , dàmbit de districte, que ofereix 
suport professional als joves i assessorament en temes diversos. 

- Casal de Joves: equipament d’àmbit de barri, que incorpora infraestructures que serveixen com a 
espais de relació i dinamització de la gent jove de l’entorn. 

- Espai Jove: (el més complet) equipament d’àmbit de districte, que incorpora infraestructures per al 
desenvolupament d’un programa d’activitats i diversos serveis estables. 

Mirant les dades de població juvenil de Barcelona per districtes i la previsió que el pla feia de creixement 
d’aquest col·lectiu per als propers anys veiem que Les Corts és el districte que més població jove té en valors 
relatius. 



Els quipaments juvenils existents a Les Corts fins al moment de la redacció del pla són: el Casal de Joves Les 
Corts, Espai Adolescent Jovecardí i el Casal de Joves de l’Olivera.  Davant d’aquest dèficit d’equipaments, el 
Pla estableix un pla d’actuació que comprèn: 

- La construcció d’un Punt d’Informació juvenil (edifici de nova construcció, prevista per al 2014) 
- La ubicació d’un Espai Jove a les instal·lacions de l’actual Biblioteca de Can Rosés, traslladant aquesta 

a un edifici de nova construcció, previst per al 2011. 

Dons bé, tres anys després de la redacció del pla, poca cosa ha canviat en el districte. L’estiu de 2010 es 
publicava la notícia de l’ajuntament de tirar enrera el projecte per falta de pressupost, davant el 
descontentament general del col·lectiu jove de Les Corts que demana, des de fa anys, aquestes 
instal·lacions). 

Així el Pla ha quedat sense aplicació i podem comptabilitzar tan sols 5 districtes de Barcelona que comptin 
amb Espai Jove: Sants, Horta, Sant Andreu, Gràcia i l’Eixample. 

L’espai Jove 

Els objectius de l’Espai jove son: 

- Foment de l’associacionisme i suport a partir de la cessió/lloguer de materials i espais 
- Suport a iniciatives juvenils 
- Suport i difusió de la creació jove 
- Dinamització juvenil (creació d’espais de trobada, programació d’activitatasm etc.) 
- Accés a la informació i a les noves tecnologies. 

La població destinatària és tot el ventall de població jove, incloent adolescents, és a dir, de 12 a 29 anys. 

Per tal d’explicar el programa he fet una divisió dels espais en funció dels tipus d’usuaris d’aquests espais, de 
manera que hi ha cinc paquets d’usuaris: 

- Usuaris externs no vinculats al centre ni a activitats concretes. (Espai de trobada amb servei de 
bar/sala d’exposicions/espai d’autoconsulta/espais d’estudi i treball) 

- Usuaris externs que s’hi adrecen per a participar en activitats esporàdiques (conferències, concerts, 
xerrades, etc.) Són els usuaris dels anomenats espais polivalents (dos espais de petit format, un de 
format mitjà i un de gran format) 

- Usaris habituals que s’hi adrecen amb certa periodicitat per participar activitats d’àmbits diversos 
que tenen continuitat en el temps. Són els usuaris dels espais taller(activitats concretes de 
desenvolupament periòdic). (taller multimèdia/taller d’arts escèniques/taller d’arts visuals/taller de 
fotografia/paquet de taller musical – dos bucs d’assaig i una sala d’enregistrament) 

- Associacions i col·lectius juvenils amb seu a l’equipament. (sala de creació comunicacional/espais de 
reunions /espais de treball i emmegatzematge) 

- Treballadors interns (assessors, director de l’equipament, etc.) (despatxos/sala de reunions) 

Cada paquet d’usuaris es distingeix per la quantitat de temps que fa ús dels espais, la periodicitat amb què 
en fa ús i el coneixement que pot tenir de l’edifici.  

Així, el primer paquet comprèn els usuaris que no tenen perquè (a priori) conèixer l’edifici. S’adrecen a les 
zones més públiques (per tant zones d’accés més directe i més en relació amb l’espai públic (a cota de planta 
baixa en la seva majoria). En general, son espais amb un grau d’’ocupació constant en el temps. El segon 
aplega usuaris que tampoc tenen perquè conèixer l’edifici i s’adrecen a espais que tenen pics d’activitat 
intensos, però espaiats en el temps, i, en ocasions, no coincidents amb el horaris d’apertura del centre de 
manera que necessitaran un accés independent. Necessitaran també un nucli d’accés prou directe per 
absorbir el volum de gent que s’hi adreça en un curt interval de temps. El tercer grup ja pressuposa un 



coneixement de l’edifici, (són usuaris habituals vinculats als espais taller). També son espais que presenten 
pics d’activitat però amb un volum d’afluència menor que en el cas anterior i amb un cicle més curt 
d’ocupació-desocupació (recordem que son activitats que es realitzan amb certa freqüència, setmanalment, 
o inclús més). 

Per últim, els dos últims paquets d’usuaris els considerem iguals en quant a coneixement de l’edifici (són els 
usuaris més habituals). Els espais que ocupen presenten un grau d’ocupació gairebé constant durant l’horari 
d’apertura del centre i un volum baix d’usuaris. 

 

URBANISME 

Situació zero 

L’edifici es col·loca a l’emplaçament d’una antiga fàbrica de ceràmica que el va ocupar entre els anys 1920 i 
1970, de la qual només en resta la xemeneia, com a vestigi del passat industrial. A l’altra banda del carrer 
Benavent es dibuixa el Parc de Can Bacardí, antics jardins d’un mas que també va ser enderrocat. 

L’edifici es col·loca en un punt d’inflexió urbana, on la trama de teixit més tradicional, més comprimit, 
d’edificacions de baixa i mitjana alçada entre mitgeres es transforma cap a un model de ciutat més oberta, 
amb edificis en alçada i espais lliures majors. Ens col·loquem en punt de transició entre una trama i l’altra. 
L’edifici pretén ser el punt de compressió (quan es circula en sentit oest-est) o de descompressió (quan el 
sentit de circulació és l’oposat). L’element de la xemeneia es converteix en una ròtula de circulacions que 
presideix l’espai públic i és un element visible des de totes les visuals de recorregut. 

De fet, l’edifici es trenca a la planta baixa per la diagonal per mostrar-la, almenys parcialment, des de la 
circulació pel carrer Felie de Paz, on quedaria més oculta. Un altre factor important és el denivell existent 
entre els dos punts extrems de la diagonal del solar, de gairebé un metre i mig. Des d’aquesta cota, arrenca 
l’espai públic, que presenta un pendent considerable en aquest sentit, cap a un punt mort, no no hi ha 
connexió amb la travessera (només visual). 

En l’actualitat aquest punt és també un buit urbà, on intervinc col·locant-hi un edifici de locals per a joves 
professionals, que acaba tancant l’espai públic i fent façana a aquest carrer, que actualment s’acaba en 
aquest punt i té unes escales per salvar aquest desnivell (no hi entrarem a definir-lo en gaire detall), i on jo 
col·loco una rampa d’accés a l’espai públic 

Esmentem la proximitat d’altres equipaments d’interès jove, com són la Ludoteca, Biblioteca i Centre Cívic 
Riera Blanca, el Centre Cívic Joan Oliver-Pere Quart i l’Espai Adolescent Jovecardí, que estarà estretament 
relacionat amb el centre. 

Estratègia urbana i arquitectònica 

Davant aquest context, el projecte es defineix com un edifici molt permeable en planta baixa, trencat, com 
hem dit, per la diagonal, des de ben bé el seu extrem , deixant vista la mitgera en aquest punt, amb un pati 
central que actua urbanament com a element de compressió-descompressió i arquitectònicament com un 
primer gran hall de rebuda des d’on es produeix l’accés a l’edifici. Una rampa hi circula, facilitant l’ascens a la 
cota de l’espai públic en un primer tram, i a l’accés principal de l’edifici en el segon tram. Existeix un segon 
accés, de caràcter secundari, a la cota més baixa, que funciona com a accés independent al bar i també al 
gran espai polivalent desenvolupat a la planta soterrani, enetenent que són peces del programa que poden 
funcionar en horaris no coincidents amb els del centre. El pati en converteix en un espai de trobada més, 
amb una forta relació amb l’interior de l’edifici, donat que tota la planta baixa és de vidre. 

Aquest accés inicial a l’edifici en sentit ascendent s’acaba convertint en una constant al llarg de tot l’edifici, 
que s’organitza de manera helicoidal, a través d’unes rampes que circulen en aquests trams per la façana del 



pati i aquests dos passa a circular per la façana de l’espai públic, de manera que cada tram de forjat està 
elevat un metre per sobre de l’anterior, i així successivament. Aquest sistema de recorregut correspon a una 
concepció de l’edifici com un espai únic, on tots els sectors del programa s’interrelacionen i on les divisòries 
interiors (si n’hi ha) són de vidre per permetre aquesta participació (almenys visual) de totes les activitats 
que s’hi desenvolupen. Existeix un triple espai en aquest punt, just en contacte amb la mitgera (que 
representaria l’espai més fosc i sense ventilació), que s’il·lumina zenitalment i que ofereix una radiografia de 
l’edifici en planta baixa, fent visible el joc de nivells des de l’espai públic. 

A banda de la circulació helicoidal, existeixen dos nuclis verticals en aquests dos extrems de l’edifici, per 
facilitar una comunicació més directa en cas necessari.  

Disposició del programa 

Recuperant el que explicàvem abans de les tipologies d’usuaris, l’edifici distribueix el programa al seu 
interior amb següents criteris: 

- La part d’accés més públic a les cotes més baixes: a la planta baixa (bar, sala d’exposicions) i al 
primer nivell (espai d’autoconsulta), de cara a l’espai públic. 

- Els espais polivalents sempre en relació als nuclis de comunicació vertical, al llarg de les successives 
plantes, evitant la circulació per les rampes, donant un accés més directe, capaç d’absorbir la forta 
afluència simultània d’usuaris sense originar conflictes o interferències amb els altres usuaris o 
activitats. 

- Els espais taller es col·loquen a l’últim nivell, en relació a un espai d’esbarjo en contacte directe amb 
la gran terrassa exterior (recodem que aquí estem parlant d’usuaris habituals). El bloc musical (el 
més sorollós, que no permetria transparència de l’espai) es col·loca a la planta soterrani. 

- Per últim, els despatxos d’associacions i treballadors interns (també usuaris habituals) es col·loquen 
en punts intermitjos de recorregut (accés a través de les rampes també).  

D’aquesta manera, existeix una doble circulació, que vol ser també una doble experiència de l’edifici, 
una doble manera de recórre’l, que pretén, lluny de buscar estratificacions entre els diferents usos, cosir 
una interrelació entre ells, sense generar problemes d’interferències entre les diverses activitats. 

Programa per plantes 

- Planta soterrani: Funciona de manera ambivalent, de manera que és possible independitzar-ne 
aquesta part en el cas de funcionament fora de l’horari del centre. Hi trobem l’Espai paral·lel del bar 
(espai vinculat del bar per a projeccions, concerts de petit format, etc.), que es converteix també en 
el gran hall de rebuda de l’espai polivalent gros o sala de concerts, a través de l’espai de llum que 
representa l’escletxa del pati, que separa els dos espais. El tancament de la sala vers el pati és de 
vidre, i incorpora una estructura de fusta per l’exterior, on hi creix vegetació trepadora per tal de 
donar certa opacitat cap a l’interior i oferir una qualitat de llum diferent de la que es té des de 
l’espai paral·lel. En aquesta planta també trobem el paquet de taller musical (bucs d’assaig i sala 
d’enregistrament) i els espais d’emmagatzematge (del bar, la sala, les entitats i magatzems 
generals). I dos quartets per a les instal·lacions d’aigua i electricitat. 

- Planta baixa: bar, espai d’exposicions (amb possibilitat d’idependitzar-lo per  a algun acte concret, i 
accés des de la carpinteria corredera en aquest punt) i punt d’informació. 

- Planta primera i segona: Espais polivalents en relació als nuclis verticals, zones de despatxos per a 
trebaladors interns i associacions, amb els seus espais de reunió associats (respectivament a les 
plantes primera i segona), espais de treball oberts a tothom a les dues plantes, espai d’autoconsulta 
a la planta primera i espai de creació comunicacional (edició de bolgs i revistes) a planta segona. 

- Planta tercera: espais taller: de fotografia, arts escèniques i arts visuals; i un espai d’esbarjo en 
relació amb el gran espai exterior de la terrassa, al final del qual hi ha una zona d’hortet, amb taules 



de cultiu que es podem moure lliurement i una paret amb plantacions de flors que representen el 
final del recorergut de l’edifici. 
A la planta coberta apareix aquest volum per a les instal·lacions d’aire, que incorpora les plaques 
solars a la coberta, que té accés des d’aquest nucli vertical, i que s’enretira de la linia de façana per 
tal de no ser visible des del carrer. 
 
En quant a l’alineació amb els edificis veïns, la façana s’enrasa amb l’edifici del costat al carrer 
Benavent, mantenint en aquest punt un ritme de façanes més regular en relació amb la façana 
contigua (es tracta de la part de programa més domèstica: els despatxos), mentre que al passatge 
Felipe de Paz, on hi ha un salt en l’alçada de l’edifici, apareix el nucli vertical com a element 
separador.  
 
MATERIALITAT DE L’EDIFICI 
 
La façana és un aplacat de formigó polímer, amb un sistema de façana ventilada. El full interior de 
ceràmic, on es fixa la subestructura metàl·lica que aguanta les plaques. El formigó polímer (està fet a 
base d’àrids de sílex i quars lligats amb resines de polièster estable) presenta característiques 
interessants, ja que té un resistència  fins a quatre vegades superior a la del formigó armat cosa que 
permet reduir considerablement el cantell (parle de 11 a 16 mm de gruix) , i en no haver 
d’incorporar armadures, evita problemes d’oxidació que afectarien a la durabilitat de les peces. 
Porta una capa superficial de Gelcoat, que la protegeix enfront dels rajos utraviolats i l’aigua, creant 
una capa impermeable que facilita el manteniment i li pot conferir tonalitats d’acabat diverses. 
En aquest cas, jo he triat un acabat de color gris, que s’aclareix a  les façanes del pati, de manera que 
l’efecte de llum quan entres al pati s’intensifica. 
 
La coberta és de xapa metàl·lica, mentre que aquestes son de graves. El paviment de la terrassa és 
de plaques de formigó també amb el mateix aspecte que la façana. 
En quant als acabats interiors, els paviments son de gres porcelànic, amb un aspecte de continuitat, 
dissimulant la junta entre les peces per tal d’emfatitzar la sensació d’espai únic. Els tancaments 
interiors i falsos sotres són de pladur blanc i les particions son envans de vidre. La barana es 
converteix en una peça que pren protagonisme dins d’aquest espai tan neutre, convertint-se en un 
moble de fusta que va donant servei als espais alhora que es converteix en una cinta visible que va 
guiant el recorregut a través de les rampes. 
Les carpinteries son de fusta, amb un marc que agafa tota l’amplada del mur, i el vidre enrasat a la 
cara interior, de manera que ofereix, en alguns casos, la protecció solar necessària a la radiació 
drecta. La façana sud incorpora un sistema de protecció solar per l’interior, a base de teixits de 
poluèster enrotllables.  
 
En planta baixa, les carpinteries són metàliques. Destaquem que la caixa de l’espai polivalent gros, a 
la planta soterrani, que té acabats de fusta (interior i exterior), material més orgànic, per relacionar-
se d’una manera directa amb l’excavació del terreny, i convertir-se en un element singular. 
 
Els sòcols son del mateix material del paviment de la plaça, per tal que no agafin protagonisme i 
donar aquesta idea de gravitació del volum superior. 
 
ESTRUCTURA 
 
És una estructura de formigó, amb jàsseres postessades en els perímetres (interior i exterior), que 
representen els punts més febles, on hi ha el voladís de les rampes, i bigues de formigó armat 
arriostrant aquestes primeres. El forjat és una llosa massissa. 
 



INSTAL·LACIONS 
 
En quant a les instal·lacions d’aigua, els conductes circulen per aquest patinet (que funciona com a 
pati d’instal·lacions i que té el quartet d’instalacionns a la base (planta soterrani). 
 
Destacaquem el sistema de recollida d’aigües pluvials, amb un dipòsit enterrat al pati, de 50.000 
litres, per omplir les cisternes dels inodors i per relaitzar el rec de les taules de cultiu de coberta.  
 
En quant a l’electricitat, he tingut en compte una distinció entre els punts d’il·luminació centralitzada 
(els punts de recorregut i els espais permanentment ocupats) i els espais amb un control 
independent (espais polivalents, espais taller, etc). Els punts de centralització són dos: un per a 
l’edifici general i un altre per al bar, el seu espai paral·lel i la sala polivalent gran (pel seu 
funcionament al marge de l’edifici) 
 
La ventilació incorpora dos sistemes de climatització diferenciats: el primer, emprat per a la 
climatització dels espais lliures i de circulació de l’edifici, associats a programes d’ocupació 
permanent drant tot l’horari d’apertura del centre. Fa servir una Unitat de Tractament d’Aire, 
situada a planta coberta, que soluciona alhora les renovacions d’aire i la climatització d’aquest aire. 
Els conductes circulen pel pati d’instal·lacions i els cels rasos. Aquest mateix sistema es fa servir per 
al bar i el seu espai paral·lel, de manera que es pot climatitzar independentment de la resta de 
l’edifici. El segon sistema inclou unitats de Fan coil a cada espai (estem parlant des espais polivalents 
i espais taller, amb ocupacions esporàdiques, de manera que no requereixen una climatització 
constant simultània a la climatització de la resta de l’edifici). Les aportacions d’aire renovat 
s’introdueixen als fan coils per a ser climatitzats. 
 
La ventilació dels espais de magatzems i lavabos es fa mitjançant uns ventiladors que xuclen l’aire 
cap a l’exterior forcen l’entrada de l’aire tractat des dels espais contigus a través d’aquesta 
subpressió.  


