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APLACAT DE PEDRA SORRENCA

Un aplacat de pedra sorrenca revesteix tot l’edifici principal, el 
soterrat i part del mur del parc lineal. S’escull aquest revestiment 
per la noblesa del material, la seva neutralitat i el seu ús en edificis 
de la zona, com també la seva proximitat de producció.

Es creen dos dissenys diferents:

EL SÒCOL
Especejament més petit, peces de 30x30, 30x40, 30x50, 30x70, 
40x30, 40x50, 40x70
Acabat abuixardat
Fixada al mur amb morter i fixacions d’acer

RESTA DE L’EDIFICI
Especejament més gran, peces de 40x60, 40x80, 60x40, 60x60
Acabat al tall
Fixada a mur amb subestructura metàl·lica (façana ventilada)

EXEMPLES

PAVIMENT EXTERIOR DE LLOSA DE FORMIGÓ PREFABRICADA

S’escull fer el paviment dels carrers i places de llosa de formigó prefabricada, variant-
ne les mides i el color o textura segons la situació. Aquesta té una vida de 35 a 45 anys, 
una gran resistència, requereix poc manteniment i és de fàcil substitució. 

Es tria conscientment no seguir amb el paviment de granit del centre de Sant Boi i 
s’utilitza un material més respectuós amb el medi ambient. Segons un estudi dut a 
terme pels investigadors de la UAB, UPC i l’empresa Inèdit, utilitzant llosa de formigó, i 
no granit per pavimentar, es produeix un estalvi del 20% en CO2 emès a l’atmosfera. 

S’escull un model de llosa STONEGRANIT RP a semblança del granit natural GRADES DE FORMIGÓ PREFABRICAT

COBERTA METÀL·LICA - LA PEÇA ESCULTÒRICA

La coberta sobre les gradaries és la peça escultòrica 
del complexe. Intenta evocar l’antiga coberta de 
l’Ateneu.

És la peça final del parc lineal i alhora la peça inicial 
del carrer. Cobreix l’entrada a la sala polivalent i a la 
zona de graderies. 

Es busca que la seva aparença sigui contrària a la 
resta dels edificis: és lleugera. 

El material de coberta és zinc amb junta alçada i amb 
un acabat pintat de color marró fosc. 
L’estructura que la suporta és d’acer galvanitzat.

magatzem i camerinos sala polivalent serveis graderies petit auditori el teatre serveis i camerinoscarrer de l’ateneu
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