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El projecte té per façana principal la que dóna al carrer Egipcíaques, on

actualment hi ha façanes amb ritmes i estils molt variats,

majoritàriament  en pedra i d'èpoques molt més antigues. Donat que el

nou edifici es planteja com una prolongació  del de les oficines de la

Biblioteca Nacional de Catalunya, es proposa el vidre com a material

principal. Aquest, té la virtud de deixar donar continuïtat a l'espai públic

i deixar entreveure l'imponent mur de la nau gòtica.

El punt més elevat, corresponent al del nou nucli de circulació vertical,

es desmarca del material principal i es planteja com a un element opac,

al igual que l'antic nucli d'escales de l'edifici d'oficines. Aquests dos

volums simulen dues torres acompassades amb la que l'IEC té a la

cantonada del carrer Egipcíaques.  És per això que un dels materials

escollits per a les façanes, són les plaques de pedra: per emprar un

dels elements que ja existeixen a l'entorn, abans d'introduir nous

materials.

Tal com demostra aquest estudi solar, podem entendre que l'edifici rebrà

radiació durant les hores lectives i per tant, requerirà de proteccions

solars, sobretot a la façana del Carrer Egipcíaques (orientació Sud-Oest),

en la qual el sol podrà ser més molest. Per això la incidència solar es

tractarà a les aules mitjançant lames horitzontals de fusta situades

davant les façanes.
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Radiació al punt A

La carta solar estereogràfica  adjunta ens permet veure l'ombra que rebria el punt A en qualsevol moment

de l'any, degut a la presència de l'edifici del Centre d'Investigació  científica. El gràfic de l'esquerra

representa l'ombra per a un punt a una alçada de 12m (gairebé planta coberta), i el de la dreta representa

l'ombra a una altura de 7m (planta tercera). Podem deduir que a partir de la tercera planta caldrà protecció

solar per a les façanes.

Radiació al punt B

Aquestes dues cartes solars mostren les ombres, provocades per la nau central de la Biblioteca, que rebria el punt

B a una altura de 12m i 7m respectivament.
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