


LA CAJA DE PANDORA 

Cierto día, El poderoso Zeus decidió castigar a los hombres porque se habían  
vuelto malvados y soberbios. Y llamando a su hijo Vulcano, le ordenó: 

-Necesito que me fabriques rápidamente una mujer. 

El herrero divino, que había llegado cojeando y distraído hasta el trono de  
su padre, se sobresaltó al oír aquello. 

-¡Fabricar una mujer! -exclamó-. Pero, señor, eso es mucho más difícil que forjar la  
armadura de Marte o cincelar el escudo de Minerva. 

Pero ante la insistencia de Zeus, el feo Vulcano, obediente, regresó a la fragua  
y empezó a fabricar la mujer que su padre le pedía con tanto interés. 

Con sus brazos vigorosos, la modeló hábilmente hasta hacerla en todo semejante a 
 las bellísimas diosas. Finalmente, le dio por alma una chispa de fuego divino que ardía  

en los inmensos hornos del Olimpo. 

Rápidamente acudió Minerva para admirarla y le regaló un cinturón de perlas y 
un riquísimo vestido de púrpura y piedras preciosas; también la bella y dulce 

 Venus esparció sobre la cabeza de la recién creada doncella las más 
exquisitas virtudes femeninas, mientras las Gracias, las Charites y las  

Horas le adornaban el pecho y los brazo con joyas y guirnaldas de flores pefumadas. 
Incluso Zeus quiso ofrecer su regalo a la bellísima mortal, antes de enviarla entre 

los hombres. 

-Te doy el nombre de Pandora, ¡oh, graciosa doncella! –dijo Zeus-. Tu nombre significa 
 la mujer “de todos los dones”. A los que acabas de recibir añado éste mío. Se trata de éste  

cofrecillo que llevarás contigo cuando bajes a la Tierra.  
Contiene todos los males que pueden hacer llorar, sufrir, destrozar a los hombres. Guárdate,  

pués, de abrirlo por nada  del mundo. Si lo hicieras, los males se esparcirían por la  
Tierra, mientras que aquí  permanecerán encerrados, eternamente presos, sin que 

puedan perjudicar a nadie. 

La mujer recién creada, acogió con gratitud el don de Zeus y sobre un magnífico carro  
descendió a la Tierra, donde el Destino le había señalado como esposa del rey  

Epimeteo, hermano de Prometeo. 

La curiosidad de Pandora, poco a poco, empezó a inquietar su pensamiento.  
¿Qué contenía el precioso cofrecillo regalado por Zeus? ¿Todos los males? ¿Y si abriese  

apenas un poquito la tapa y mirase con precaución por la rendija para ver cómo eran? 

Pandora levantó la tapa, e inclinó el rostro hacia la breve abertura, pero tuvo que 
apartarse rápidamente, presa del mayor espanto. Un humo denso, negro, acre, salía en enormes  

espirales del cofre, mientras mil horribles fantasmas se 
dibujaban en aquellas tinieblas que invadían el Mundo y oscurecían el Sol. 

Eran todas las enfermedades, todos los dolores, todas las fealdades y todos los 
vicios. Y todos ellos, rápidos, incontenibles y violentos, salían del cofre irrumpiendo en las 

 tranquilas moradas de los hombres. 

En vano, Pandora trataba afanosamente de cerrar el cofre, de cortar el paso a los males, de  
remediar el desastre. El Destino inexorable se cumplía y desde entonces la vida de los  

hombres fue desolada por todas las desventuras desencadenadas por Zeus.  

Cuando todo el humo denso se esfumó en el aire y el cofre parecía vacío, Pandora 
 miró al interior, y vió todavía un gracioso pajarillo de alas tornasoladas. Era la Esperanza. 

Se apresuró a cerrar el cofre impidiendo así que la Esperanza  
se escapara al igual que todo lo que había contenido en su interior. 

De ésta manera se conserva guardada en el rincón más profundo 
de nuestros corazones la Esperanza de los hombres.





 
EL meu PROJECTE ��� 

 
 
 
Neix l’any 2007, com a proposta del curs de Projectes XI de la línia 4’33’’ de l’EtsaB.   

Calía un centre multifuncional, amb allotjament per gent sense sostre, casal d’avis i aula oberta per immigrants, a la 
Plaça pou de la Figuera, al Barri de Santa Caterina, al Casc Antic de Barcelona.  

El procés començava amb la recerca d’informació sobre l’evolució de història,del Barri i per tant de Barcelona, per 
entendre la problemàtica del lloc on ens ubicàvem. Entendre què era l’anomenat “Forat de la Vergonya” i perquè 
s’anomenava així. I el més important, saber qui hi vivia allà, què oferia el barri i quines eren les principals mancances. 

L’exercici començava omplint “capses” d’informació sobre el programa i la ubicació. Entenent que era un cas especial per
la seva història i el tipus de gent a la que anava destinat.  

Un projecte molt del costat humà, gens egocèntric ni ostentós. Un projecte a  l’abats dels usuais; dels usuaris i per als 
usuaris. Un lloc per ells, que estàven, tant decontents amb tot el que l’Administació havia fet fins aleshores al Forat de la 
Vergonya. La decisió de realitzar un projecte integrador i obert. 

Un projecte basat en allò existent. Com a testimoni i conciència de què és el Barri de Santa Caterina. Arrelat al teixit, 
sense canvis d’escala respecte als edificis del voltant. Dins d’un solar destinat a Equipament Públic propietat de 
l’Ajuntament. 

Les premises a seguir eren clares: 

� MANTENIR FAÇANA EXISTENT 

� RESOLUCIÓ DE MITGERA 

� TRACTAMENT DEL PATI DE VEÏNS 

� INTERACTUAR AMB LA PLAÇA 

� JUSTIFICAR LA CANTONADA 

� MANTENIR TIPUS DE GRÀ 

� NO ALTERAR L'ENTORN 

� SER DEL BARRI I PER AL BARRI 

La idea començava amb el concepte de CAPSA. Objecte en el que guardem, bons records del passat, i al que hi anem 
incorporant de nous. Justament això era, una capsa que integrés el passat amb el present en busca d’una millora. Una 
“Capsa de Pandora”, de la que havien escapat tots els mals, i només hi quedava l’esperança dels homes.

La decisió de continuar amb el Projecte “DUES CAPSES” com a Projecte Final de Carrera, en tot moment, va ser clara 
per la meva part. Era un projecte amb un contingut interessant a un lloc interessant. A més de tenir l’oportunitat per 
primera vegada, de projectar a  Barcelona ciutat. 

El resultat, després d’intentar integrar programes tan diversos en un centre tant petit, va evolucionar, en un lloc on tot 
això hi pogués confuïr  de manera més lliure, còmode i sense restriccions. Un centre per a tothom, grans, petits, joves, 
amb o sense sostre, immigrants o no, ... on la participació dels usuaris fós clau per al seu funcionament. Un Centre cívic. 

Això és,  EL CENTRE CÍVIC “DUES CAPSES” AL FORAT DE LA VERGONYA. ��
 

Marta, a Barcelona 15 de juliol de 2009 
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CONTINGUT DE LA MEMÒRIA

� EL PROJECTE 
 

EMPLAÇAMENT
¿QUÈ ÉS UNA CAPSA? 
¿QUÈ ÉS EL FORAT DE LA VERGONYA? 
¿ QUÈ ÉS UN CENTRE CÍVIC ? 
¿ QUÈ OFEREIX EL CENTRE CÍVIC A LES SEVES "DUES CAPSES"? 
L’EDIFICI I L’ORGANITZACIÓ  
LES SUPERFÍCIES.  
LES FAÇANES 
ESTABILITZADOR
ELS INTERIORS 

 LA NORMATIVA 

�� CAL SABER… 
 

HISTÒRIA I URBANISME DEL CASC ANTIC DE BARCELONA 
RECULL DE PREMSA SOBRE EL FORAT DE LA VERGONYA 
 
 
 

��� ESTRUCTURES 
 

PREDIMENSIONAT DE FORJATS 
PREDIMENSIONAT DE JÀSSERES 
CÀLCULS: 
 ESTATS LÍMIT SERVEI F.TOTAL 
 DEFORMADA TOTAL 
 CÀLCULS WINEVA NUNÈRICS 
 
 
 

���� CONSTRUCCIÓ 
(FITXES I CATÀLEGS TÈCNICS DELS MATERIALS I SISTEMES EMPRATS) 

AÏLLAMENT DANOSA  
ENVANS, EXTRADOSSATS I SOSTRES PLADUR 
SISTEMA D’ESTABILITZACIÓ DE FAÇANA D’ IN SISTEMAS S.A. 
FAÇANA VENTILADA SISTEMES DE PANELLS TRESPA METEON DE RESINA 

TERMOENDURIDES 
SISTEMES DE PROTECCIÓ SOLAR E LAMER AMB TRESA DE TAMILUZ 
SISTEMES DE PROTECCIÓ SOLAR DE LAMES METÀL.LIQUES TAMILUZ 
 
 
 

����� INSTAL.LACIONS 
 

CÀLCULS ENERGIA SOLAR TÈRMICA 
FITXES TÈCNIQUES: 
 PLAQUES SOLARS ROCA 
 ACUMULADOR ROCA 
 CALDERA ROCA 

CÀLCULS CLIMATITZACIÓ 
FITXES TÈCNIQUES SISTEMA MULTICITY MITSUBISHI 
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� EMPLAÇAMENT

El  Centre Cívic  "DUES CAPSES" està situat en un solar a la Plaça Pou de la Figuera, popularment coneguda com "El 
forat de la Vergonya" al Barri Gòtic de Barcelona.  

 L'emplaçament correspon a tres solars, dos d'ells construíts i un solar propietat de l'Ajuntament de Barcelona destinat a 
equipament públic. Llinda al nord amb un  carreró d'accés a l'edific d'habitatges existent, al sud amb el Carrer 
Montanyans i la Plaça pou de la figuera, a l'est amb un edifici d'ahbitatges de PB+6 i a l'oest  amb el Carrer Pou de la 
Figuera. 

El solar resultant és d'uns 480m2, fa canonada al sud i l'oest i s'envolta a Nord i Est, per edificaccions existents 
d'habitatge, una fent mitgera i les altres amb  abocant façana i balcons sobre el solar. 

L'estratègia de projecte considerà oportú mantenir la façana de l'edifici de PB+2, com a reconeixement del tipus de 
construcció de la zona i arrelament amb el teixit existent. L'interior d'aquest edifici i l'altre peça d'habitatge seran 
enderrocats. 

La ubicació del solar, exerceix una posició de control sobre la Plaça. Sobresortint de la línia de la resta de les façanes 
ajudada per la curvatura de la plaça quedant  con a peça que sobresurt tangencialment, a demés d'estant situada a la 
vista desde tots els carrers que a ella hi accedeixen. 

 
� ... UNA CAPSA, DUES CAPSES? 

 
RECEPTACLE DE CARTRÓ, LLAUNA, FUSTA, ETC. DE FORMA VARIABLE, AMB UNA TAPA SOLTA O AGAFADA 
DESTINAT A TRANSPORTAR O GUARDAR DIFERENTS OBJECTES. 
 
 

� ¿QUÈ ÉS EL FORAT DE LA VERGONYA? 

L'any 1999 l'Ajuntament enderroca l'illot d'edificis en una actuació d'esponjament i "zooning", deixant durant setmanes un 
gran forat plè de runa i deixalles, fins que els veïns, farts d'aquesta situació organitzen una concorreguda cassolada per 
denunciar la situació. L'atenció mediàtica a aquesta situació de degradació i abandonament "en plè centre de Barcelona" 
va fer que l'ajuntament reaccionés i cobrís el forat d'asfalt. 

El destí del Forat de la Vergonya, segons estipulava el PERI, havia de ser una zona verda, però els terrenys es van 
requalificar per a què poguèssin ser edificables i, després d'un seguit de canvis en els projectes municipals, l'Ajuntament 
va decidir que hi construiria un pàrquing soterrat amb capacitat per a 150 cotxes. 

La construcció del pàrquing al Forat fou una problemàtica percebuda per a molts agents del barri com a injusta i, 
sobretot, com una "presa de pèl". Per als veins i veïnes, el Forat, després de tants anys de destrucció del barri i de 
trepitjar els seus drets i la seva paciència, només podia ser una zona verda. Els veïns varen dir prou i el Forat esdevinguè 
un símbol per al moviment veïnal. Per a molts, també fou una excusa per a debatre i plantejar col.lectivament en quin 
model de ciutat ens agradaria viure. 

La problemàtica del Forat aglutinà nombroses associacions del barri que encara avui, segueixen treballant conjuntament 
en el conegut "espai d'entesa del Casc Antic".. En el seu moment aquestes entitats censuraren els seus plantejaments 
mitjançant la redacció del manifest "Per una ciutat vella verda i sense especulació". 

Així al voltant del Forat de la Vergonya s'inicià un procés de participació popular en defensa i reapropiació de l'espai 
públic. El forat fou ajardinat pels propis veíns i esdeving´è un lloc on es realitzaven activitats infantils, dinars col.lectius,
festes i concerts. No obstant això, el 23 d'octubre del 2002 desde l'Ajuntament es comunicà ais veïns que s'havien de 
realitzar cates per sondejar el subsòl en previsió de trebar-hi elements d'importància arqueològica, abans de començar a 
construir un pàrquing, amb la corresponent destrucció del parc que els veïns havien autoconstruït. A més de mesos 
d'obres, soroll, pols i runa. Quelcom que formava part de la quotidianitat que es viu al barri.  

Aquesta operació es va iniciar el matí de dilluns 18 de novembre amb un fort dispositiu policial d'antiavalots de la Guàrdia 
Urbana. Aquests varen procedir a l'operació de "neteja" del jardí del Forat de la Vergonya. Quan els veïns intentaren 
recuperar els arbres arrencats per la policia s'inicià la càrrega policial com a avís al moviment veïnal organitzat. 
L'operació acabà amb un important nombre de veïns ferits i amb el Forat de la Vergonya rodejat per un mur per tal 
d'ipedir que els veïns interferissin en les obres. Segons deia el comunicat que des de l'espai d'entesa veïnal es va fer 
públic després dels fets: "Malauradament el poder no permet espais de vida populars, son perillosos per als interessos 
especulatius i vingueren de matinada a destruir amb una contundència sense precedents l'espai que havíem creat (...) 
però no han aconseguit matar la il.lusió de seguir lluitant per dignificar un espai que defensarem (...) envcara que hi 
aiequin murs, murs que també sabem com enderrocar. Mai més MURS DE VERGONYA". 
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Des d'aleshores el Forat va estar sota vigilància constant dia i nit, amb antiavalots de la policia municipal i guardes de 
seguretat. L'assetjament policial del barri era constant.  
El 21 de novembre es va celebrar, al Convent de Sant agustí, a pocs metres del Forat, una assemblea per tal de decidir 
quines serien les passes a seguir per el moviment veïnal. Algunes de les propostes d'aquella assemblea foren la 
supressió immediata del projecte del pàrquing. (...). 

El divendres 29 de Novembre, unes mil persones es concentràren a la Plaça de Sant Jaume i caminàren fins al Forat. 
Arribades allà, el mur de la Vergonya era una invitació a expressar el rebuig i la ràbia vers els plans "especulatius i 
repressius" de l'Ajuntament. En només 20 minuts, els murs quedàren, tan sols en uns quants maons. La policia, present 
als carrers continguts, no van gosar a intervenir. 

� ¿ QUÈ ÉS UN CENTRE CÍVIC ? 
 

Equipament sociocultural, generalment una delegació d'un ajuntament, on es desenvolupen diverses activitats 
ciutadanes. 

Estan destinats a l'ús públic, amb la finalitat d'aconseguir la descentralització administrativa de determinats aerveis 
municipals als barris i de prestar serveis personals i a entitats per impulsar la realització d'activitats que tinguin per 
objecta el desenvolupament social, cultural, esportiu, de lleure i promoure l'associacionisme i la participació ciutadana en 
general. 

En un centre cívic es poden fer exposicions, cursets, tallers, representacions teatrals, etc. 

Els centres cívics poden tenir la consideració legal de bé de domini públic, de bé patrimonial o de béns sobre els quals es 
disposi de qualsevol dret real que permeti a un ajuntament fer-ne ús. 

El desenvolupament d'una xarxa de centres cívics és una característica de l'evolució democràtica de l'estat del benestar 
a nivell municipal. 

 

� ¿ QUÈ OFEREIX EL CENTRE CÍVIC A LES SEVES "DUES CAPSES"?

CAFETERIA, Punt de trobada veïnal 

AULES TALLER, Cursos per a immigrants, idiomes, música, lectura i escritura. 

ESPAI DE DANSA, Danses del món, gimnasia per als més grans, preparació al part. 

BIBLIOTECA I SALA D'ESTUDI, Espai de lectura i estudi, cosulta i lleure. 

ESPAI MULTIDISCIPLINAR, Conserts, conferències, xerrades, reunions veïnals, etc. 

TALLER MANUALITATS,  Costura, pintura, escultura, per a grans i petits. 

TALLER A L'AIRE LLIURE, Tallers de jardineria. 
 

� EL CONTINGUT DEL CENTRE  
 
"las dos cajas emergen del tejido existente y evolucionan hacia la plaza creando más tensión a medida que se alejan, 
pretende abalanzarse y emerger de ella pero sin caer, flota sobre las circulaciones aferrada a la conservación de la 
fachada del edificio existente"  

El CENTRE CÍVIC "DUES CAPSES" son dos volums en els que es reparteix el programa en planta baixa i tres alçades. 
El volum que recull les tres alçades s'aferra a la mitgera de l'edifici colindant, contenint el paquet de comunicació vertical,
com són l'escala, l'ascensor i els banys i pujada de instal.lacions principal. 

En planta baixa hi trobem la recepció i nucli de l'edifici i els espais més comunitaris i d'us més extraoficial, com son la 
sala d'estar o reunions de veïns i la cafeteria. 

A la primera planta l'espai es reparteix en dues aules (o una de gran) destinada a activitats, classes i tallers, i l'aula de 
dansa amb els vestuaris. 

A la segona planta trobem la sala polivalent, destinada a concerts, xerrades i activitats de més aforament, i la biblioteca o 
sala de lectura abocada a la plaça. 
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A la planta tercera, trobem l'aula de tallers humits i la terrassa destinada a completar l'espai del taller. A més a la resta de
coberta és on es situaràn les màquines de climatització. 
 
 
 
� LES SUPERFÍCIES.

     S.ÚTIL S.CONS  ALÇ VOLUM  OCUP  OCUP 
     (m2) (m2)  (m) (m3)  

PB ADMINISTRACIÓ        
 Recepció   13,95   4,5 62,78  2 6,98 
 Reunions   7,50   4,5 33,75  0,5 15,00 
 Administrador   8,05   4,5 36,23  0,5 16,10 
 Control Informàtic  5,00   4,5 22,50  0,5 10,00 
 instal.lacions   7,50   4,5 33,75  0,5 15,00 

 CAFETERIA        
 Sala    70,00   4,5 315,00  1,5 46,67 
 Magatzem   8,20   4,5 36,90  1,5 5,47 

 CENTRE        
 Sala d'estar   48,25   4,5 217,13  2 24,13 
 Hall    31,60   4,5 142,20  2 15,80 
 wc    15,70   4,5 70,65   
 Passadissos   39,00   4,5 175,50  2 19,50 

TOTALS    254,75      354,00 

P1 Aula Taller 01   43,70   2,9 126,73  5 8,74 
 Aula Taller 02   42,15   2,9 122,24  5 8,43 
 Espai Dansa   66,40   2,9 192,56  1,5 44,27 
 Magatzem   10,00   2,9 29,00  3 3,33 
 Vestuaris   37,00   2,9 107,30  2 18,50 
 vestuari adaptat   7,50   2,9 21,75   
 Passadissos   63,90   7,8 498,42  2 31,95 

TOTALS    270,65      354,00  
    

P2 Espai Polivalent   106,80   2,9 309,72  0,5  213,60 
 Biblioteca   70,00   4,5 315,00  2  35,00 
 Recepció   10,00   4,5 45,00  2  5,00 
 Còpies    7,75   4,5 34,88  2  3,88 
 Magatzem   9,00   4,5 40,50  2  4,50 
 wc    7,50   4,5 33,75   
 Passadissos   40,00   4,5 180,00  2  20,00 

TOTAL     251,05       354,00  
    

P3 Aula 03    38,25   2,9 110,93  5  7,65 
 caldera    9,35   2,9 27,12   
 Passadissos   15,00   2,9 43,50  2  7,50 

TOTAL     62,60     108,00 
 

TOTAL EDIFICI   839,05    1170,00            3384,76    586,98 
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� LES FAÇANES 
 
La façana existent es restaurarà, i pintarà de blanc trencat. 

En el nou volum s'emprarà mateix material, textura i color, per a aconseguir l'efecte "caixa" quan el centre no estigui en 
funcionament.  

Tant les parts macisses com les obertures protegides solarment mitjançant lames horitzontals, son de panells de Trespa. 
Amb façana ventilada i panells de dimensions segons panys i les obertures amb un sistema TAMILUZ de lama de 
Trespa. 

La façana del pati interior d'illa amb orientació Nord, és la única que no té protecció solar de lames. 

La zona de nexe, d'accés i passadís a les plantes superiors, es protegirà solarment amb lames horitzontals metàl.liques. 

El sòcol del volum nou, correspon a la vidriera de la cafeteria, protegida solarment amb lames verticals, i quedant així 
oberta a la plaça tota la cantonada. 

 
� ESTABILITZADOR 

 
Duran el procés d'enderroc, és necessari estabilitzar la façana per a dur a terme el procés de fonamentació del nou 
edifici.

La façana existent es considera un mur de càrrega exterior i resistent. Per evitar la caiguda durant la rehabilitació, al ser 
enretirada l'estructura que la trava, s'utilitzarà un sistema d'estabilització temporal mentre s'executa la nova estructura.  

Una vegada executada la nova estructura, aquesta façana no actuarà com a element estructural, actuarà com un sistema 
independent. Quedaràn vinculats ammbdós sistemes mitjançant ganxos en U i amb l’estructura dels nous balcons, que 
evitaran la volcada de la mateixa.  
 
 

� ELS INTERIORS 
 
PAVIMENTS 
Eiments de tot el centre son de tarima de llistons de fusta sobre rastrells col.locats sobre una làmina de neoprè per aïllar 
de la transmissió del soroll per impacte. A més de llana de roca entre rastrells. 

DIVISIONS INTERIORS 
Les divisions i els extradossats es faràn amb sistemes panells de cartró-guix de pladur de doble placa, de terre a sostre, 
amb làmines de neopré al contacte amb els suports i tornilleria especial per a evitar la transmissió del soroll.  
Segons l’espai que limitin els panells seran resistents a l’aigua o especial FOC per a protecció de l’estructura. 

SOSTRES 
Es realitzaràn amb sistema de sostre fals llis, de pladur amb registres als punts on sigui necessari. 

ACABATS INTERIORS 
Les estances més nobles, com son la Sala d’Estar i l’Aula Multidiciplinar, estaràn recoberts per panells de fusta. 

 
� LA NORMATIVA 

 
El projecte està adaptat a la normativa vigent del CTE. 

L’escala és una escala protegida, segons el tipus de centre, superfície, alçada i ocupació, i reuneix les característiques 
especificades al DB SU i DB-SI. 

El centre en general, les portes, les circulacions, els banys i l’ascensor son adaptats a la normativa de minusvàlids en 
quant a amplades, dimensions, alçades i demés especificacions. 
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