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La situació del projecte, barri de Hardbrücke a Zürich 

Hardbrücke: antic barri perifèric de Zürich. El creixement que últimament a sofert la ciutat, 
sinó capital de l'estat si capital econòmica Suïssa, li ha donat la possibilitat de convertir-se 
en un centre actiu, logístic i econòmic gràcies a les magnífiques comunicacions que 
l'uneixen amb la ciutat històrica. 

Aquesta possibilitat s'ha vist materialitzada en diferents operacions; restauració del 
viaducte ferroviari, tot donant un ús mercantil sota les seves voltes; dotació de zones 
verdes rodejades d'habitatges, la construcció de l'edifici emblema de Zürich: la Prime 
Tower. 

El projecte presentat recull la necessitat d'ubicar-hi un centre de convencions, negocis, 
etc.. amb tots els serveis corresponents que potenciïn aquesta nova activitat 
administrativa-econòmica i també pugui estar al servei dels nous usos residencials 
previstos. 

 

El solar 

El solar escollit per construir-hi el nou centre de convencions de Hardbrücke té uns 
23.000 m2 de superfície, una forma mínimament rectangular i esta delimitat pels seus 
quatre costats per les grans infraestructures viaries de Zürich. 

Els costats curts del rectangle venen definits per les dues infraestructures per alçades 
importants: una, el viaducte ferroviari d'uns 7-8 metres d'alçada (canviant durant el seu 
recorregut) i l'altre l'autopista d'uns 10 metres d'alçada. Les dues son d'un gran impacte 
paisatgístic. El viaducte, de traçat curvilini, és una construcció a base de murs 
transversals de pedra d'uns 1,20 metres de gruix que aguanten amb voltes de mig punt 
també de pedra. L'autopista elevada, de 4 carrils, dos per banda, és ja de formigó i és 
d'una gran permeabilitat per la cota terreny. Conté l'estació de Hardbrucke amb els seu 
accessos. Dels dos costats llargs del rectangle, un ve delimitat per la rampa d'accés i 
sortida de l'autopista darrera dels quals hi ha un gran edifici administratiu i l'altre per una 
gran quantitat. 

 

 



El meeting Hall, el programa 

El Meeting Hall és un edifici que es desenvolupa seguint el pla horitzontal, la planta 
soluciona gran part del funcionament del programa, el qual, es defineix com un centre de 
convencions i de negocis associat a una part gastronómica.  

L’entrada principal es situa seguint una directriu que enllaça amb l’estació de trens de 
Hardbrücke i divideix el volum en dos parts diferenciades; d'aquesta manera l'entrada i el 
hall principal esdevenen la ròtula i el nexe d'unió del Meeting Hall.  

Per una banda tenim el volum alt i de geometria regular; acull dos sales d’actes i una sala 
d’exposicions temporal que pot funcionar segons la voluntat del programa com espai per 
vernissatges, actes varis,.. 

Servint aquest volum, trobem a l'altre costat del hall, l'edifici de geometria curvilínia,  espai 
dedicat a un programa divers i canviant; aules de seminaris, espais per petits negocis, 
oficines temporals que funcionen com a viver d'empreses i sales de reunions per llogar. 

La part dedicada a restauració senten com un conjunt que serveix al propi Meeting Hall 
però al mateix temps, al barri més proper de l'edifici; per tant, la voluntat del projecte és 
desvincular-lo a través d'un passatge, potenciant la màxima permeabilitat als usuaris. 

 

Materials 

L‘edifici es situa en un entorn divers . Els materials escollits per les façanes pretenen 
simular elements propers a l‘edifici, el vidre en tons verdosos i reflectant com el que 
trobem en la Prime tower i el formigó com a massa opaca que trobem en edificis pròxims. 

La plaça també forma una part important del projecte, es resol amb peces petites de 
granit combinades amb peces llargues del mateix material però amb tractament 
abujardat. La idea és recordar les vies de tren. 


