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ARQUITECTURA
SITUACIÓ:

L'edifici que es projecta és una biblioteca situada en un solar a la cantonada del carrer Balmes 
amb Castanyer, del barri de Sant Gervasi

El barri de Sant Gervasi es caracteritza per ser fortament residencial i per tenir molts centres 
escolars i universitaris, però també per no disposar de suficients biblioteques publiques.

Aquest solar sempre ha esta inacabat.  Als anys 50 si va projectar l'auditori Manén, però mai es 
va arribar a acabar  la construcció, quedant-se només en l'estructura. Així fins l'any 2000, quan es va 
enderrocar, en la imatge del barri era present aquesta estructura. Actualment té una nova imatge que 
mostra també l'estructura d'un edifici del qual fa dos anys que se n'han parat les obres.

La biblioteca dona solució a aquesta necessitat d'equipaments al barri i alhora omple el buit que 
durant anys hi ha hagut al solar.

PROJECTE:

L'edifici té forma de “L” i consta de tres plantes pel carrer Castanyer i quatre plantes en el carrer 
Balmes. El carrer Castanyer es caracteritza per tenir molta pendent i no ser gaire ample, al contrari de 
Balmes. Per això es pren la decisió de començar l'edifici a la cota del carrer Balmes i fer un mur en tot 
el perímetre del carrer Castanyer, donant així un final a la illa, per enretirar una mica l'edifici respecte 
aquest carrer, deixant un pati d'entrada enfonsat i permetent la millora d'entrada de llum natural de 
nord a l'edifici. En el pati interior format per la “L” es situa en planta baixa una petita sala d'actes que es 
va enterrant també aprofitant el desnivell del terreny.

La biblioteca pretén integrar-se amb els  edificis de l'entorn (habitatges).  S'opta per  fer  uns 
alçats remarcant les línies horitzontals ja que les edificacions en aquest barri son en la seva majoria 
amb balcons correguts per totes les façanes. També es busca respondre de manera diferent als dos 
carrers: Castanyer, carrer més estret,  obertures mes estretes; Balmes, carrer més ample i edificacions 
més altes, obertures mes importants.

L'organització de l'edifici és molt clara, es situa una franja de circulació i serveis longitudinal per 
tot l'edifici. La distribució d'espais respon en totes les plantes al mateix sistema, al braç llarg de la “L” 
magatzem de llibres i  zones de lectura,  al  braç curt  es situen les aules específiques com la zona 
infantil, zona d'audiovisuals o el bar. I en la intersecció d'aquests dos es deixa un espai pel descans del 
personal i dels usuaris.

Programa:

· Planta baixa
                           - Pati d'entrada -----------------------------------------------------------------------  219,42 m2
                           - Vestíbul accés  ---------------------------------------------------------------------    98,53 m2
                           - Sala exposicions -------------------------------------------------------------------    83,66 m2
                           - Foyer ----------------------------------------------------------------------------------    60,78 m2
                           - Sala d'actes --------------------------------------------------------------------------  140,48 m2
                           - Biblioteca -----------------------------------------------------------------------------  253,74 m2
                           - Magatzem llibres -------------------------------------------------------------------    93,25 m2
                           - Serveis --------------------------------------------------------------------------------   30,54 m2

· Planta primera
                           - Sala lectura -------------------------------------------------------------------------  231,89 m2
                           - Sala revistes  -----------------------------------------------------------------------    88,05 m2
                           - Àrea de descans -------------------------------------------------------------------    73,03 m2
                           - Zona infantil -------------------------------------------------------------------------    60,78 m2
                           - Despatxos ---------------------------------------------------------------------------    34,99 m2
                           - Terrassa ------------------------------------------------------------------------------    54,71 m2
                           - Serveis  -------------------------------------------------------------------------------    30,54 m2
                           - Coberta transitable ----------------------------------------------------------------   204,44 m2
                           - Instal·lacions  -----------------------------------------------------------------------     35,66 m2
                           - Pati ------------------------------------------------------------------------------------   348,52 m2



· Planta segona
                           - Sala lectura -------------------------------------------------------------------------  253,61 m2
                           - Àrea de descans ------------------------------------------------------------------     60,33 m2
                           - Informàtica i audiovisuals -------------------------------------------------------    154,16m2
                           - Consulta especialitzada ----------------------------------------------------------    22,47 m2
                           - Despatx ------------------------------------------------------------------------------     19,13 m2
                           - Serveis  -------------------------------------------------------------------------------    12,18 m2
                           - Balcó ----------------------------------------------------------------------------------      5,71 m2

· Planta tercera
                           - Àrea de descans ------------------------------------------------------------------     59,22 m2
                           - Restaurant - cafeteria ------------------------------------------------------------    153,07m2
                           - Consulta especialitzada ----------------------------------------------------------    22,47 m2
                           - Despatx ------------------------------------------------------------------------------     19,13 m2
                           - Serveis  -------------------------------------------------------------------------------    12,18 m2
                           - Balcó ----------------------------------------------------------------------------------       9,23 m2



ESTRUCTURA
L'edifici té una geometria bastant regular, consta de 4 plantes i les llums son d'uns 7 metres 

aproximadament. Per això s'opta per estructura de forjat reticular i pilars de formigó i metàl·lics. Els 
pilars metàl·lics s'utilitzen per donar solució a l'estructura de la rampa interior, on s'han de doblar, ja 
que amb formigó la seva secció seria massa grossa. També s'utilitzen en les façanes on els pilars 
queden vistos degut a la seva reduïda secció. La coberta de la sala d'actes i del doble espai es resolen 
amb forjat col·laborant,  ja que en el cas del doble espai les llums arriben als 9'5 metres i  es una 
coberta lleugera suportada per una biga alveolar, i en el cas de la sala d'actes la coberta és de doble 
curvatura suportada per corretges, i es necessita el mínim cantell possible. 

La fonamentació es per sabates aïllades.

El càlcul de l'estructura s'ha realitzat amb el programa Wineva, donant com a resultats:
·Forjat reticular de 35 cm de cantell.
·Pilars de formigó 30 x 30 cm i 35 x 35 cm.
·Pilars metàl·lics IPN 220
·Forjat col·laborant MT 60 (HIANSA), cantell 11 cm i 14 cm.

Estat de càrregues Wineva:

 Planta tipus:
    - Concàrregues: Pes propi, paviments, fals sostre, façana.
    - Sobrecàrregues: Envans, sobrecàrrega d'ús.                     ------------------------------  866 kg/m2

· Planta coberta:
   - Concàrregues: Pes propi.
   - Sobrecàrregues: Neu.       -------------------------------------------------------------------------  790 kg/m2

· Planta coberta forjat col·laborant 14cm:
   - Concàrregues: Pes propi, paviments, fals sostre.
   - Sobrecàrregues: Sobrecàrrega d'ús, neu.             -----------------------------------------  1211 kg/m2

·Planta coberta forjat col·laborant 11cm:
   - Concàrregues: Pes propi, fals sostre, claraboies.
   - Sobrecàrregues: Sobrecàrrega d'ús, neu.             -----------------------------------------   923 kg/m2

· Vent  ------------------------------------------------------------------------------------------------------    90 kg/m2

El càlcul de la biga alveolar s'ha realitzat amb el programa Arcelor Mittal Cellullar Beams, 
donant una biga HEM 360.





CONSTRUCCIÓ
FAÇANA:

Donat que es vol aconseguir la integració de l'edifici en l'entorn s'ha optat per fer una façana 
tradicional amb un acabat amb revestiment continu de morter monocapa blanc. Per la localització de 
l'edifici i el seu ús, s'ha utilitzat termoargila en comptes de maó, ja que amb una sola fulla de 29 cm ja 
resolem les necessitats d'aïllament. Per les particions interiors s'ha utilitzat cartró-guix KNAUF. El mur 
perimetral de formigó armat té un revestiment de pedra natural àmbar 65 x 150 cm amb fixació per 
morter  HALFEN model  UMA tant  per  junts  verticals  com horitzontals.  El  contacte  amb el  terreny 
d'aquesta pedra es resol fent un sòcol amb un perfil en “U” de 12 cm.

Els elements singulars com són les claraboies i els para-sols tant horitzontals com verticals, es 
resolen  amb GRC per  aconseguir  la  màxima  lleugeresa  possible  i  també  per  la  comoditat  de  la 
prefabricació  de  les  claraboies  a  fàbrica  i  el  ràpid  muntatge  en  obra.  S'utilitza  GRC tipus  panell 
sandwich que va fixat mitjançant un angular d'enllaç a corretges IPE 140 en el cas de les claraboies del 
doble espai, o directament al forjat o a façana.

Les finestres tenen un marc exterior de fusta que continua per l'interior convertint-se en taula en 
les sales de lectura. Això es resol amb mènsules metàl·liques ancorades a un cèrcol de termoargila 
(aquestes parts també es poden armar), on s'hi col·loca el marc de fusta laminada sobre rastrells.

COBERTA:

Les cobertes de la biblioteca son planes invertides amb un acabat de grava.
La coberta de l'auditori és transitable amb un acabat de lames de fusta. La passarel·la que 

continua de la coberta al pati interior es soluciona amb una jàssera IPE 400 longitudinal al seu eix i 
amb mènsules IPE 200 soldades a unes costelles d'acer per donar més rigidesa situades cada metre.

INTERIOR:

 Les particions interiors, envans i fals sostre, es resolen amb cartró-guix KNAUF. Les zones de 
serveis i l'interior de la sala d'actes es revesteixen amb panells de fusta PARKLEX sobre rastrells amb 
fixacions ocultes. La resta de les parets interiors tenen un acabat d'enguixat blanc.

La rampa es resol amb mènsules formades per perfils tubulars quadrats d'acer de 12 mm de 
gruix, sobre les que es col·loquen peces de formigó prefabricat sobre bandes de neoprè. Les mènsules 
van fixades als dobles IPN 220. La barana de la rampa està formada per perfileria metàl·lica amb placa 
TRESPA per la part interior i cartró-guix en el seu exterior i en la part inferior cobrint les mènsules.

El paviment interior és continu, de linoli de 4mm rebut amb cola, i a les zones de descans es 
col·loca un paviment flotant de fusta.

MITGERA:

 Per la intervenció de la mitgera és necessari l'enderroc de la fulla exterior existent ja que no té 
cap tipus de suport, i la construcció d'una nova millorant les condicions de l'anterior. Es fa una nova 
paret mitgera de maó vist ancorat a la fulla interior existent amb rodons d'acer inoxidable agafats amb 
resines epoxídiques. I amb la col·locació sobre la fulla interior d'un nou aïllament d'escuma de poliuretà 
projectada de 4cm. Per suportar  la façana es col·loquen ancoratges per façana de totxo HALFEN 
model T-HK4 09 fixats als forjats existents amb consola T-HW 12 per suportar els totxos.

L'acabat de la façana és mitjançant la col·locació d'uns recipients d'acer cortén per plantes 
sobre unes religues també d'acer cortén perforat sobre mènsules d'acer fixades als forjats existents.



INSTAL·LACIONS
CLIMATITZACIÓ:

Hi ha tres sistemes diferents de climatització:

· Bomba de calor aire – aigua: Aire calent a l'hivern i fred a l'estiu. Aquest sistema és el que s'utilitza 
per climatitzar les zones de lectura, audiovisuals, infantil i cafeteria. La bomba de calor s'ubica en un 
espai reservat per instal·lacions sense coberta. Els climatitzadors es col·loquen en el fals sostre dels 
banys d'espai interior lliure 1'00m.

· Fan-coils: Aquests es col·loquen en els petits despatxos, que no tenen unes grans necessitats de 
climatització. El fan-coil es col·loca sobre els armaris.

· Bomba de calor aire – aire: És el sistema per la sala d'actes. La bomba de calor es col·loca en el pati 
interior en una caixa formada en aquest en contacte amb els murs de la sala i amb una coberta de 
lames de fusta per ventilar i agafar aire.

La resta de zones, àrees de descans i serveis queden sense climatitzar.

Secció dels conductes:

S = (volum · rA) / (3600 · v)

rA  = 6. (Es tracta d'un lloc tranquil, sense aglomeracions i sense fum).
v= velocitat aire 3 m/s (per tractar-se d'una biblioteca).

Els conductes tenen com a màxim 420 cm de cantell i l'amplada oscil·la entre 260 i 900cm.

IL·LUMINACIÓ:

Amb la il·luminació s'han volgut diferenciar les zones de lectura de les de descans i zones de 
circulació. Això es fa amb una il·luminació per terra a les zones de descans, escales i rampa, i 
il·luminació empotrada al fals sostre a la resta de zones. A les zones de descans també es col·loca 
sobre els sillons una lluminària penjant. Al doble espai per aconseguir una millor il·luminació a l'alçada 
de lectura es col·loquen llums de sobretaula. La il·luminació de la sala d'actes es fa mitjançant 
projectors orientables amagats al fals sostre.


