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ELS EDIFICIS 

ESTRUCTURA

Els murs de pedra dels edificis existents són un element de 

llarga vida útil i amb una alta inèrcia tèrmica. La seva 

inèrcia serveix com a sistema d’atemperament climàtic. 

La nova construcció és de formigó amb aïllament tèrmic a 

l’interior, ja que busca donar un aspecte exterior robust 

com el de l’antiga escola de Maristes, però alhora actual.

CLIMA

Degut al desnivell i la conformació del projecte, cada edifici està 

dotat d’un sistema d’instal·lacions independent. El projecte, per 

la seva envergadura i variació programàtica, s’entén que ha de tenir 

diferents climes i diferents gradients de confort. La tècnifica-

ció especifica de cada clima tindrà els seus sistemes associats.

Geotèrmia
Es proposa la captació de calor del subsòl a partir del sistema 

de geotèrmia, tenint en compte que gran part del projecte està 

soterrat. Els edificis nous captarien el calor del terreny si-

tuat a sud, mentre que els edificis existents ho farien a nord.

Aquest sistema treballa absorvint (hivern) o cedint (estiu) 

calor a través del contacte amb el subsòl a certa profunditat. 

L’aigua del circuit primari (circuit geotèrmic) va a una tempera-

tura molt superior a la subministrada per la xarxa, reduïnt així 

el consum d’energia per aconseguir la temperatura requerida.

Aquest sistema redueix el cost energètic envers energies fòssils. 

Compleix amb els requeriments del CTE en qüestions d’eficiència 

energètica.

El TERRA RADIANT, sistema utilitzat en els edificis existents, 

degut a la seva gran alçada lliure, i a l’edifici d’aules.

A més a més, a partir de la geotèrmia es permet el funcionament de 

CLIMATITZACIÓ D’AIRE  a travès d’un sistema aigua-aire. Aquest 

sistema s’utilitza a l’edifici de la sala d’actes i bar/restaurant

VENTIL·LACIÓ NATURAL

Existeix la possibilitat de garantir la ventil·lació creuada en 

la majoria d’espais dels edifics. Els edificis tenen pràcticament 

les 4 cares que donen a l’exterior. En el cas de estar sote-

rrat, dobles espais ajuden a la ventilació per efecte xemeneia.

SEGURETAT EN CAS D’INCENDI

Considerem l’edifici un edifici de pública concurrència d’acord 

amb el que estableix el codi tècnic. No és necessari independit-

zar les escales donat que el codi tècnic no obliga per edificis 

amb evacuació descendent amb una alçada d’evacuació inferior a 14 

metres. L’edifici, al estar situat en un solar amb gran desnivell, 

està dotat de sortides d’evacuació a diferents nivells. Els reco-

rreguts màxims són de 30 metres, acomplint la norma (A>P/200>0,8)

GESTIÓ DE L’AIGUA

Subministrament des de la xarxa pública fins la clau 

de resgistre i fins la clau de pas de cada edifici.

Tot el sistema de distribució (subministrament i evacua-

ció) d’aigua s’incorpora al doble mur de serveis en els edi-

ficis nous, mentre que en els edificis existents es fan pas-

sar les intal·lacions per moble perimetral interior.

NATURACIÓ 

La coberta del nou edifici de la sala d’actes és enjardinada, afa-

vorint la visibilitat desde edificis colindants situats a cotes 

superiors, alhora que introdueix el concepte  de pell biocli-

màtica i ajuda a crear els microclimes i atmòsferes adequades.

IL·LUMINACIÓ ARTIFICIAL

En els edificis existents es busca destacar la textura dels murs de 

pedra, col·locant els fluorecents als laterals del paviment. I una 

il·luminació homgènia i general de baixa intensitat de llum càli-

da, al moble perimetral. En el cas de la biblioteca s’utilitzarà 

també una il·luminació de tipus individual a taules i mobiliari 

En els edificis nous, s’ubicarà un mallat neutre que combinarà 

una il·luminació fixa sectoritzada per zones i una de tipus 

orientable per a ús a la zona de aules, restauran i sala d’actes.

L’ESPAI CENTRAL. EL CLAUSTRE

El claustre no està dotat de cap mecanisme de climatització ni aïlla-

ment. Es considera un espai intermedi i de circulació, amb la presèn-

cia de les ruines, que no requereix un confort climàtic estricte. 

CLIMA

Es considera que al estar soterrat, té una gran inèrcia tè-

rmica que atempera l’espai, fent que les variacions de tem-

peratura no siguin molt altes. Al estar envoltat d’edificis 

climatitzats, l’aportació energètica d’aquests cap a 

l’espai central afavoriria també el seu confort climàtic. 

VENTIL·LACIÓ NATURAL 

A partir de l’efecte xemeneia, a travès de corrents d’aire de 

la façana oest als lluernaris verticals situats a la faça-

na de la cota superior i al lluernari horitzontal central.

Existeix també la possibilitat de garantir la 

ventil·lació creuada en el cas del claustre petit.

 

IL·LUMINACIÓ NATURAL  

Façanes de lames de fusta.
A travès de’un sistema de lames de fusta verticals es prote-

geixen les façanes de la radiació directe. Aquest sistema es 

complementa amb un sistema automatitzat de cortines enrolla-

bles interiors de protecció.

Lluernaris verticals.
Aquests lluernaris són grans obertures situades en la façana 

de la plaça de la cota superior. A travès d’un sistema de la-

mes es protegeixen de la radiació directe.

Lluernari horitzontal.
El lluernari horitzontal apareix al mig de la plaça de la cota su-

perior per il·luminar naturalment l’espai central de les ruines. 

IL·LUMINACIÓ ARTIFICIAL

En quant a la il·luminació artificial, punt de llum en forma de 

luminàries o aplics queden enveguts en el forjat de formigó. 

A travès de l’escala també s’il·lumina l’espai. Reseguint 

el passamans, es dona una il:luminació indirecte a l’espai.
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