
03
PFC / TARDOR 2008-2009

NOVA TERMINAL DE PASSATGERS AL MOLL DE SANT BERTRAN / PORT DE BARCELONA

ALUMNE / LLUÍS TORRENT MAS PLÀNOL / ESTUDI I ANÀLISISESCALA /
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Recepció

Un edifici que engloba tres funcions bàsiques, que poden treballar individualment les unes de les altres. Es podria donar el cas que el Restaurant funcionés un dia que
la Terminal estigués tancada, igual que podria donar-se el cas contrari. El mateix succeeix amb les oficines, que poden estar actives independentment dels altres usos
de l'edifici.

ESQUEMA DE PROGRAMA

Pocs minuts després de les 9:30 hores del diumenge 14 de desembre de 2008 va desaparèixer l'edifici de l'empresa Interfrisa del paisatge del Port de Barcelona. L'edific que va quedar reduït a cendres
en pocs segons, suposava un 'impacte visual' per a la ciutat i que era 'incoherent' amb un port 'més obert a la ciutat'.

L'empresa Interlogística del Frío, S.A (Interfrisa) es trobava situada fins avui al Moll de Sant Bertran del Port de Barcelona i és actualment propietat d'Acciona Trasmediterránea, S.A. Aquesta demolició
s'emmarca en la reordenació d'espais portuaris que va aprovar el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona en la reunió celebrada el 5 de juny de 2007.

Aquest és un pas més de la recuperació d'un espai més terciari que s'emmarca dins la voluntat d'ampliar la part nord del port per a un ús ciutadà. El port logístic i industrial es desenvolupa més cap al
sud.

Segons Jordi Valls, president del Port de Barcelona, la dàrsena del port on fins ara es trobava ubicat l'edifici d'Interfrisa està dedicada al transport que connecta la capital catalana amb les Illes Balears i
Itàlia, especialment. Així, el ja antic terreny d'Interfrisa, ara propietat de l'empresa Trasmediterránea, donarà lloc a una terminal que acollirà els viatgers d'aquestes destinacions.

Objectius

Es vol que el passatger comenci el viatge en el moment en que entri a l'edifici, amb bones sensacions, de baix a dalt, experimentant l'arribada a grans espais lluminosos, oberts a l'exterior pero alhora protegits dels raigs directes del sol, amb bones relacions visuals a l'exterior i al
propi interior, que facilitin la ubicació i orientació de l'usuari en tot moment.

La companyia Trasmediterranea vol potenciar la seva posició i ampliar el servei de ferris i entrar en el món dels creuers. Així doncs s'ha de pensar en una terminal que pugui atendre les dues necessitats.

Ens trobem amb un emplaçament ampli on hem d'ubicar el nostre
edifici, per a la qual cosa es tenen en compte diversos aspectes.

En primer lloc s'assimilen les següents premises:

1. Nou pla d'ordenació de la zona. Autoritats Portuàries.Acostar la
ciutat al port i allunyar la zona industrial.

2. Projecte d'una nova terminal i d'un edifici d'aparcament.
3. Dintre d'aquest marc, s'accepta la idea de soterrament de la

ronda, acostant la muntanya i la ciutat al mar.
4. Eliminació d'edificis sense interès artístico-arquitectònic, que

no siguin susceptibles de canvi d'ús.
5. Reorganització de vials.

Ubicació - Orientació - Forma / Funció - Visuals - Llum solar - Comunicacions

La funció bàsica de l'edifici dicta d'una manera molt forta la seva ubicació a prop de la linia de costa, per garantir
una bona comunicació amb els vaixells, fet que també condueix a donar-li una geometria allargada cobrint el
màxim de linia de costa possible.

Ens trobem amb un emplaçament on les millors vistes es troben a oest (Muntanya de Montjuïc), Nord (Ciutat de
Barcelona) i Est (el mar), quedant les pitjors visuals orientades a Sud, on hi tobem el port més industrial de
càrrega i descàrrega de mercaderies.

La, apriori, millor orientació, respecte a la llum solar , seria la sud, fet que entra en conflicte amb les visuals i la
situació de la ciutat de Barcelona, punt al qual s'haurien de refernciar les principals comunicacions de la terminal.

És un punt que quedarà ben comunicat peatonalment amb la Montanya de Montjuïc i els barris de Poble Sec,
Sants-Montjuïc, Barri Vell i fins i tot l'Eixample. Per altae banda les comunicacions vials, son molt bones amb la
mateixa ciutat i la ronda litoral, fet que deixa l'Aeroport del Prat i les principals autopistes ben comunicats amb el
Moll de Sant Bertran.

Conclusions

- Evitar les vistes a Sud i potenciar les vistes a la muntanya, la ciutat i el mar amb els vaixells.
- Aprofitar al màxim la llum solar, impedint alhora la incidència directa dels raigs del sol.
- Afavorir i acollir arribada peatonal d'oest, i nord-oest.
- Orientar l'accés de la terminal cap a la ciutat i/o a l'arribada més natural de passatgers i usuaris de l'edifici.

Descripció

L'edifici neix d'una planta bàsicament rectangular, en l'encreuament de dos eixos imaginaris Mar-Muntanya, Ciutat-Port. Aquesta planta s'organitza de forma allargada
seguint la línia de costa, i busca els gestos i mecanismes necessaris per tal d'acollir usuaris i passatgers, i per trencar la visió tangencial des de la ciutat, creant un
esglaonament en planta que es converteix en la plaça d'accés principal de la terminal. Continuant aquesta estratègia, es busca donar la benvinguda del peató que
s'aproximi per la zona de ponent, provinent de la ciutat i del parc de Montjuïc, obrint una segona plaça en la part meridional de la façana oest. Més endavant es decideix
potenciar i protegir aquest punt amb la col·locació d'una gran pèrgola que no només marca l'accés i el protegeix dels raigs directes del sol, sinó que també acaba de donar
el gest necessari que gira l'edifici cap a la ciutat.

Estratègia de protecció solar

Es pensa en tot moment en un edifici lluminós, amb grans superfícies vidriades. La façana est queda protegida amb el gran voladiu de coberta i la
passera. S'estableixen trams de façana opacs en les cantonades sud-est i sud-oest de l'edifici per controlar els raigs de migdia i mitja tarda. En la façana
sud s'obre una gran superfície de vidre en façana, que correspon a un doble espai en l'interior, que allunya el programa de l'edifici dels raigs directes i de
les vistes exteriors.  La geometria en planta també va lligada a l'estratègia seguida per protegir l'edifici de la incidència directa dels raigs del sol,
l'esglaonament de la façana oest, juntament amb l'opacitat de la cantonada sud-oest i l'aparició de la pèrgola, aconsegueixen tamitzar el sol que incidieix
en aquesta façana. El sol més baix de ponent queda tapat per la muntanya de Montjuïc.

L'edifici

Estació marítima

Restaurant Oficines

Trasmediterranea té línies regulars a: Livorno, Gènova, Civitavecchia (Roma), Ciutadella, Mahó, Alcúdia,  Eivissa i Palma.

Ferri Fortuny

Última incorporació:  2.001
Longitud total: 172 m.
Ample màxim: 26,20 m.
Puntal: 9,20 m.
Desplaçament en rosca: 11.568 tm.
Desplaçament màxim: 16.600 tm.
Potència del motor: 39.400 C.V.
Velocitat: 23,5 nudos  (44,65 km/h)
Capacitat: 1.000 Pasajeros
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Què està passant?

ANTECEDENTS

Característiques dels vaixells que amarren al Moll de Sant Bertran

ESTUDI DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC I L'EDIFICI

Estructura

S'han tingut en compte diferents aspectes a l'hora de decidir com serà
l'estructura. Degut a la naturalesa del terreny s'ha optat per utilitzar una
fonamentació a base de pilotatge fins a l'estrat resistent. Aquests pilots es
lliguen en encepats que s'arriostren entre ells. D'aquí comença l'estrucutra
propiament dita de l'edifici, amb pilars de formigó armat de secció circular
que dibuixen una retícula de 8 x 8 m. Els forjats sónn del tipus reticular
bidireccional de formigó armat, que ens permet gran flexibilitat a l'hora de
perfilar les plantes i els seus forats.
La coberta es construeix amb jàsseres metàl·liques tipus Pratt, per tal de
fer-la més lleugera i permetre un millor pas d'instal·lacions.
La pèrgola de fusta, es recolza sobre pilars de formigó i parcialment sobre
l'estructura de l'edifici.

Estratègia d'aproximar l'edifici al vaixell

S'intenta aproximar la sensació, al passatger, de començar un viatge per mar utilitzant diferents estratègies subliminals, com la creació de diferents nivells
relacionats visualment entre ells, a mode de diferents cobertes d'un vaixell; la utilització de pilars de secció circular imitant els màstils d'una nau o amb l'ús
de paviments de fusta, material de construcció per excel·lència en el món de la nàutica.

Premises


