
ORDENACIÓ URBANÍSTICA I AUDITORI AL PARC MEDITERRANI DE LA TECNOLOGIA 

 

El projecte està situat al Parc Mediterrani de la Tecnologia al municipi català de Castelldefels. L’objectiu 

del projecte és la realització d’una ordenació urbanística relacionada amb el campus tecnològic dins la 

ciutat i el posterior desenvolupament d’un dels edificis de la ordenació. Els límits de l’àmbit d’actuació 

són l’autopista Pau Casals al nord, la ciutat jardí al sud, l’avinguda del Canal Olímpic a l’est i el carrer 

Barcelona a l’oest. Aquesta zona universitària i d’investigació està molt aïllada de la resta de la ciutat.  

Actualment, el campus tecnològic disposa de diferents edificis relacionats amb el món universitari i de 

la investigació: facultats, centres de recerca, una biblioteca i una residència universitària. La intervenció 

estableix una millora en la comunicació del campus amb la resta de la ciutat a partir de la projecció de 

nous edificis com un auditori, residències, una facultat i diversos centres d’investigació. 

La zona està comunicada amb la resta de la ciutat a través del carrer Barcelona i l’avinguda del Canal 

Olímpic, els quals delimiten la zona d’actuació a est i oest tal i com ja s’ha esmentat. En primer lloc la 

intervenció es basa en allargar els dos carrers que travessen el campus, inacabats actualment, de 

manera que comuniquin transversalment el carrer Barcelona i l’avinguda del Canal Olímpic; també es té 

en compte la via d’accés peatonal que passa per sobre de l’autopista i que uneix l’estació de tren amb 

el campus universitari. 

S’estableix al carrer Barcelona un sistema de quatre edificis composats per una barra i una torre 

col·locats perpendicularment, que reforcen la importància d’aquest carrer. Les plantes baixes d’aquests 

edificis presentaran un ús comercial, de manera que incitaran l’accés al parc del campus a la resta de 

ciutadans que no formin part de les facultats o dels centre d’investigació. El perímetre del campus està 

format per un parc. 

A la primera meitat del nou carrer situat al nord de l’actuació, just en la intersecció amb el carrer 

Barcelona, s’hi projecta un sistema ordenat d’arbrat, el qual indica un dels accessos al campus i recull 

l’accés peatonal procedent de l’estació. A l’altra meitat del carrer s’hi situen quatre edificis 

d’investigació, de certa altura en “L”, que reconeixen el límit amb l’autopista. La zona sud, en contacte 

amb la ciutat jardí, queda solucionada amb edificis de vivenda de baixa altura, col·locats 

escalonadament, seguint la curvatura del carrer. 

L’accés peatonal que passa per damunt de l’autopista té força importància, ja que tots els usuaris del 

tren l’utilitzen per accedir al campus. En la intervenció realitzada, aquesta via travessa l’arbrat per 

arribar a un espai obert dins del campus; aquest es considera l’espai vestíbul del campus universitari i 

està delimitat per la biblioteca (edifici existent), l’auditori, l’arbrat projectat i el parc, que es situa a 4 

metres per sota d’aquesta plaça. 

L’edifici desenvolupat és l’auditori, el qual “flota” per sobre la plaça, gràcies a la seva estructura 

penjant, creant un espai porxat de transició entre l’exterior i l’interior de l’edifici. Un cop a dins, el foyer 

principal presenta un triple espai il·luminat zenitalment per cinc lluernaris. Aquest triple espai contrasta 

amb la baixa altura del porxo per tal de crear una successió d’espais diferents, tant de llum, com 

d’altura. 

S’accedeix a les diferents plantes a través d’una escala encaixada dins del triple espai. A la primera i 

segona planta s’hi troben de manera respectiva el foyer secundari la sala d’exposicions, els quals 

disposen d’una relació visual amb el triple espai. A cada una d’aquestes plantes superiors es troben 

distribuïdes de manera perimetral a la sala de butaques vàries aules polivalents i d’assaig. 

L’accés a la sala de butaques pot tenir lloc des de qualsevol dels dos foyers. Aquest és un espai d’ús 

polivalent gràcies a la instal·lació de grades retràctils que possibiliten la realització d’un ampli ventall 

d’activitats. La paret que dona a la plaça presenta una franja horitzontal vidriada que permet l’entrada 

de llum de nord a la sala i possibilita les vistes a l’exterior; el revestiment de les quatre façanes de la 

sala és de fusta de roure.  

A la planta soterrani s’hi troba el bar, situat a la cota del parc. L’accés al parc des del bar es produeix a 

través d’un porxo, el qual està il·luminat zenitalment a través de quatre perforacions que conté la 

plataforma que forma la plaça.  

L’aspecte exterior de les dues parts de l’edifici, les quals estan molt diferenciades, ve donat per la idea 

del projecte. Mentre que el cos de l’auditori és lleuger, la plataforma és tectònica, construïda de 

formigó i revestida de pedra. El cos de l’auditori presenta una imatge unitària a partir del muntants 

verticals metàl·lics que envolten la façana;  entre aquests muntants s’hi troben les peces ceràmiques de 

color torrat,  que es col·loquen en forma de lames, presentant diferents posicions, separacions i 

inclinacions en funció de la orientació i de l’ús que s’hi trobi a darrere. Mentre que a la façana sud, de 

doble pell, les peces es col·locaran en forma de lames horitzontals a les façanes est i oest, també de 

doble pell, les lames es col·locaran verticalment afavorint la protecció del sol en cadascuna de les 

orientacions. Finalment, la façana nord presenta una composició formada per part vidriada i part 

opaca; aquesta última estarà formada per peces ceràmiques a l’exterior i capes d’aïllament i 

impermeables l’interior.  

Així doncs, aquesta explicació del projecte engloba des de l’aspecte urbanístic, a gran escala, fins a 

aspectes específics constructius de l’auditori desenvolupat. 


