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Un edifici públic de dimensió mitja, com l’edifici que hem 
realitzat, demana que hi hagi una sèrie d’espais de treball 
intern on l’usuari no hi pot accedir (taronja), i d’atres de lliure 
accés (blau). La distribució proposada permet que els tre-
balladors tinguin el seu propi accés (i espai de descans) i 
que mitjançant el nucli de comunicacions vertical (vermell) 
puguin accedir a les seves oficines, sense haver de fer re-
correguts innecessaris.

Alhora, l’espai accessible per l’usuari, sempre discorre al 
voltant de l’antic pati de la casa Foixà, peça central i eix del 
projecte en aquest aspecte.

La biblioteca precisa d’espais que en un moment donat es 
puguin tancar per a fer classes en grups: espais de suport 
i formació. Aquestes aules, gràcies a unes portes correde-
res, poden funcionar tant com a espais independents, com 
formant part de la sala principal de lectura de l’edifici de la 
Casa Foixà (plantes 1 i 2).

A l’esquerra d’aquestes línies tenim les plantes de les 
instal·lacions d’aigua i sanejament, climatització i aigües 
pluvials.

A planta baixa tenim l’espai de registre de totes les 
instal·lacions, i d’aqui es distribueixen per tot l’edifici.

La xarxa elèctrica connecta amb una estació transformado-
ra que es troba fora del barri (impossibilitat de tenir-ne una 
dins per la mida dels carrers.)

Els serveis sempre es troben situats a la mateixa franja a les 
diferents plantes de l’edifici, cosa que facilita molt l’intercambi 
d’aigües a l’edifici.

La temperatura és controlada mitjançant una bomba de ca-
lor i gràcies a un terra radiant. Aquest sistema també ens 
serveix per a deshumidificar l’aire.
De la mateixa manera, les finestres són practicables (amb 
clau de seguretat) per a així poder ventilar l’edifici quan sigui 
necessari.

En quant a la seguretat en cas d’incendi, com marca el Codi 
Tècnic de la Edificació, no hi ha cap punt de l’edifici allunyat 
més de 25 m de qualsevol sortida i/o escala.

En un projecte com és una biblioteca és indispesable pensar en la llum, tant natural com artificial. 
A la dreta veiem diferents parts de l’edifici en secció, i com hi ha tot tipus d’elements que busquen 
la llum natural, sempre de nord, ja que és la millor llum per a llegir i no ens crea problemes tèrmics. 

Per a la llum artificial, posem elements suspesos a les sales de l’antiga casa, respectant i deixant 
veure d’auesta manera el forjat tradicional de volta catalana i les voltes de la planta baixa. A la resta 
de les sales posem elements longitudinals suspesos a sobre els diferents espais de lectura. A la 
sala principal de la segona planta “amagarem” punts de llum entre les lames de protecció solar. I la 
resta d’espais s’il·luminen mitjançant punts de llum (ulls de bou) al nou sostre.

Per últim, la il·luminació de l’exterior de l’edifici busca enmarcar recorreguts i il·luminar diferents 
punts d’interés, tant de la nova planta com de la casa Foixà, com dels nous espais públics que 
creem per al barri. 

La torre de la casa Foixà, 
és buidada convertint-la 
en una peça que sobresurt 
del conjunt, busca la llum 
de nord i il·lumina totes les 
sales per on discorre. Es 
converteix en un lluernari 
i un pou de llum per a la 
sala conta contes del fons 
infantil. 

L’antic pati de la casa 
Foixà l’hem cobert, situant 
a sota unes lames per a 
protegir-nos dels rajos del 
sol i convertint aquest es-
pai en un captador de llum 
natural cobert.

A les sales de lectura hem 
situat lluernaris buscant 
nord i un que mira a sud, 
per a reflexar la llum al 
pany de paret que fem al 
doble espai.




