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Procés projectual

EXPLiCACiÓ EVOLUTiVA

FiGURA 1

En un primer estat es van col.locar els principals volums, 

seguint les premisses de l’estratègia d’implantació inicial.  

Evitant les zones de itinerància i recorreguts lúdics cul-

turals que són de gran importància en el centre històric 

de Sant Boi. Es van implantar els volums de manera que 

els principals accessos tinguessin un espai de recepció 

i permetessin la permeabilitat des de les vies perpendi-

culars a la parcel.la. El foyer s’elevava per alliberar espai 

públic en el carrer Mª Girona, col.locant-se en un punt pri-

vilegiats on poder gaudir de les vistes al parc fluvial. Les 

principals parts del programa es relacionaven amb la 

plaça de recepció mentre que el restaurant es relaciona-

va amb l’espai verd del mirador.

FiGURA 2

En un segon estat, es va replantejar la col.locació de la sala 

polivalent i l’auditori per crear un foyer que servis d’espai 

de recepció per amb dues sales i que alhora connectes 

l’espai ajardinat de la part alta de la parcel.la. Les sales de 

menor volum es confirmen en el carrer escanilla per as-

solir una millor relació amb els edificis de l’entorn i els 

volums majors, delimiten la part superior de la parcel.la 

amb la finalitat d’eliminar els gran murs de contenció.

FiGURA 3

En un tercer estat, s’emfatitza l’espai de recepció i es 

tanca amb la gestió i el bar, a fi de crear una plaça cí-

vica que relacioni tots els principals espais requerits pel 

programa. A més, la plaça s’enfonsa 2 metres per soter-

rar els principals volums i  adequar-los al gra del teixit de 

l’entorn.

FiGURA 4

En un quart estat, es reubica el foyer, renunciat al foyer 

comunitari envers la plaça cívica receptora, però ade-

quant el foyer com accés principal al auditori. S’adequau 

el accés posterior com accés purament professional i 

separant els recorreguts de manera més eficient. Els 

accessos públics seran tots des de la plaça cívica.

FiGURA 5

En cinquè estat es modifica la façana principal per crear 

una gran façana urbana, visible des del parc fluvial i els 

principals eixos de comunicació. Aquesta actuació allibera 

espai pel corredor al espai ajardinat superior.

FiGURA 6

En un últim estat, es reorganitza l’auditori i es deformen 

els volums per adaptar-los morfològicament a les neces-

sitats acústiques els paraments de les sales principals. 

Alhora augmenta el corredor a la part superior gràcies 

a la recol.locació del volum de la sala polivalent, que ara 

aprofita l’espai inferior del passeig secundari d’accés a la 

parcel.la. Es magnifica la plaça cívica, dotant-la de tot 

l’espai alliberat i ruralitzant-la per filtrar la relació entre 

el verd urbà i el fluvial. L’itinerari de la parc superior de 

la parcel.la es simplifica per donar accés al parc urbà i al 

parc fluvial del Llobregat.
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