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CASAL DE JOVES DE LES CORTS 

 

El meu PFC és la projecció d’un Casal de Joves al barri de Les Corts de Barcelona. Es situa 

entre tres teixits preexistents: el teixit de la Diagonal, el teixit de l’eixample i el teixit del nucli 

antic de Les Corts, on antigament s’hi emplaçava la fàbrica de vidre Cristalleries Planell. 

 

Amb la projecció del Casal s’intenta, a més a més de donar un nou espai al barri on poder dur a 

terme noves activitats, reorganitzar la zona amb un nou espai verd que uneix la zona de la 

Diagonal amb la zona antiga del Les Corts, tot suprimint barres físiques preexistents. Així 

doncs, es creen recorreguts, que conformen espais verds, places i zones temàtiques per tot 

tipus d’usuari i es projecta l’edifici respectant aquests recorreguts. 

 

L’edifici està format per 4 volums. La seva forma ve donada per la intenció de recordar les 

antigues naus de la fàbrica Planell. Al contrari del que seria la tipologia fabril, les parets laterals 

es projecten opaques i els capçals transparents, de manera que són uns volums fets a base 

d’una extrusió d’un perfil de cobertes a dues aigües adjacents. A més a més, continuant amb 

l’idea de nau industrial, aquests volums que sobresurten a l’exterior, a l’interior tenen petits 

contenidors o capses que conformen nous espais, capsa contenidora d’una altra capsa.  

 

Els 4 volums estan connectats per una planta soterrani. En realitat, l’activitat del Casal es 

desenvolupa principalment a la planta soterrani i els 4 volums són com lluernaris que donen 

llum a la planta de sota. La configuració de la planta soterrani seria fent l’invers de la planta 

baixa, el que és buit a la planta baixa, és ple a la soterrani i al revés. 

 

L’accés principal es fa a través de la plaça interior pel volum que toca el c/ Anglesola amb el 

c/Vilamur, del qual anomenarem 1 i seguint les agulles del rellotge nombrarem la resta. En 

aquest cos hi trobem consergeria, secretaria, la sala d’exposicions i l’accés principal a la sala 

d’estudis diürna i nocturna. 

 

En el volum 2, hi ha projectat el bar amb la seva respectiva cuina i magatzem. Aquest volum 

dóna també a les ruïnes de la façana de l’antiga fàbrica. Al enrederir els volums respecte a la 

façana, es crea una petita placeta que serveix per zona de terrassa del bar. En el projecte es 

restaura la façana, tornant a obrir els finestrals que te tapiats i se li posa en la part interior un 

revestiment de mur vegetal, el qual dóna frescor a l’espai. 

 

En el volum 3 s’hi troba l’auditori. Aquest té un accés tan pel soterrani com independent des de 

la planta baixa. Tret del volum 1, la resta de volums podem funcionar independentment dels 

altres. Els tancaments vidriats poden estar tancats o oberts segons l’ús que li vulguis donar. 



 

En el volum 4 hi ha la sala polivalent. L’accés principal es fa a través de la planta soterrani però 

hi ha una sortida d’emergència que dóna als jardins posteriors del conjunt de volums. 

 

A la planta soterrani, on a la planta baixa hi ha la plaça, s’hi projecta les sales de tallers i sala 

d’estudi que s’il·luminen a través de lluernaris, ja que són activitats que no necessiten una llum 

directa sinó difusa. Per altra banda, els serveis estan distribuïts en dos franges, de tal manera 

que al centre queda l’activitat i als costats els serveis (lavabos, vestuaris, cuines, magatzems...) 

 

També es projecta una planta d’aparcament per sota de la soterrani, totalment independent al 

Casal per que pugui ser utilitzat tant pels usuaris de l’edifici com per els habitants de la zona. 

 

Com ja he comentat abans, hi ha dos tipus de façanes: una opaca i l’altra transparent. L’opaca 

està formada per un sistema de façana ventilada amb un acabat de xapa de zinc. Amb aquest 

revestiment, es pot cobrir tant coberta com façana i així convertir-lo en una sola peça. Les 

façanes vidriades estan formades per perfils metàl·lics que separen les fulles de vidre, que fan 

de parament per filtrar la incidència dels rajos solars i a més també són part de l’estructura. 

 

L’estructura de l’edifici es diferencia en dues parts. La carcassa exterior i la estructura 

soterrada. Per una banda, la carcassa exterior que està composta per pilars metàl·lics HEB 400 

i encavallades que conformen els diferents plans inclinats. Els volums estan suportats 

perimetralment, a excepció dels cossos més grans que tenen una filera intermitja de pilars. 

D’aquesta manera s’aconsegueix crear espais interiors diàfans, tot deixant gaudir dels diferents 

plans inclinats de la coberta sense cap obstacle entre mig. En canvi, tota l’estructura soterrada i 

els forjats són de formigó armat. 

 

Les instal·lacions s’han projectat en acord amb els diferents tipus d’espais. Espais grans i 

diàfans llum general, climatització amb expulsió a mitja alçada i succió al terra i sostre, en canvi 

en els espais més tancats, com ara els tallers, la climatització es fa amb fancoils, la llum és més 

concreta... S’ha aprofitat els espais entre pilars i corretges de les façanes i cobertes per passar 

instal·lacions.  
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