
Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
 

 

Equipament urbà 
El centre esportiu com a espai urbà. L’equipament formarà part de 
l’estructura urbana del Turó de la Peira integrant-se al seu teixit 
connectant a través d’un passatge públic el carrer de Sant Iscle amb el 
carrer del Dr. Pi i Molist, relacionant així aquesta part de la ciutat amb 
les activitats que es desenvolupen a l’equipament esportiu. 
 

 

Passatge interior 
El projecte s’organitza a partir d’aquest nou passatge urbà. Un 
passatge que relliga part de la ciutat i que regenera i enriqueix el teixit 
existent del actual barri. És un camí que s’ha de convertir en un final.  
Un camí amb contingut programàtic, que té la vocació de fer que algú 
que només hi volia passar finalment s’hi quedi per fer alguna activitat. 
 

 

Tancar illa 
La part de l’equipament que dona al carrer de Sant Iscle s’alinearà a 
les façanes però amb un tancament lleuger i amb caràcter de semi-
transparència. Acabant de consolidar aquesta llarga façana però 
mantenint la condició perforació urbana. Pel costat del carrer de Dr. Pi i 
Molist la nova edificació s’enretira cap a l’interior i es manté així la 
configuració urbana existent de blocs aïllats. 
 

 Volumetria 2x1 
La mateixa volumetria serà la que definirà al conjunt tant en la primera 
fase amb la pista poliesportiva descoberta com a la segona fase amb la 
pista coberta. L’estructura es deixarà prevista per a la nova coberta i el 
tancament lleuger també delimitarà la zona del futur creixement. Per 
tant, no hi haurà un creixement volumètric però si un tancament 
volumètric. 

 

 

Secció organitzativa 
La nova secció del passatge aprofita aquesta nova condició urbana per 
organitzar tot el programa esportiu de la piscina, la pista i el públic en el 
seu interior. Al mateix temps el passatge es converteix en l’element 
relacionador de tot el que està passant en cada moment, creuant 
visuals, amb la galeria d’observació, els accessos pel públic, les 
connexions amb el pati d’illa... 
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Franges programàtiques 
En planta, el programa s’estructura de manera molt clara i contundent 
a partir de tres franges. Una primera amb l’activitat esportiva (piscina i 
pista poliesportiva), una segona amb l’espai de pas, connexions i 
relacions (el passatge), i la tercera amb tot el programa més tècnic 
(vestuaris i instal·lacions). La relació entre aquestes tres bandes és la 
que dona personalitat a aquest equipament. 
 

 Construcció lleugera 
L’edifici es farà amb sistemes de construcció en sec, a base de 
tancaments prefabricats i de sistemes industrialitzats. Això permet una 
alta reducció dels terminis d’execució i una major planificació i control 
de les variacions del procés de construcció. 
Estructura de pilars d’acer.Tancaments vidriats a les façanes. Divisions 
interiors a base de construcció en sec industrialitzats. 
 

 Eficiència energètica 
L’estratègia d’eficiència energètica i sostenibilitat de l’edifici és 
primordialment passiva amb una vessant activa d’alta eficiència que 
inclou la producció energètica amb energies renovables. Així doncs, 
l’estratègia es basarà en tancar els cicles de l’energia, l’aigua i els 
materials. Un cop l’edifici esgoti els recursos passius, passarà a 
treballar amb les solucions actives. 
 

 Recursos naturals 
En aquest projecte s’aprofitarà al màxim els recursos naturals per tal 
de dependre al mínim de la necessitat energètica exterior. En aquest 
sentit hi ha dos punts bàsics que s’han tingut en compte. 
     Il·luminació natural a totes les estances a través de les façanes i 
patis. Les façanes amb orientacions desfavorables per l’entrada de sol 
directe, tindran protectors solars per la cara exterior, permetent així 
l’entrada de llum sense que hi hagi un sobreescalfament de l’interior. 
     Ventilació creuada. Totes les peces d’aquest edifici tenen ventilació 
creuada, el que permet un gran estalvi energètic a l’estiu. 
 

 

La llosa d’inèrcia 
La llosa de la pista poliesportiva és l’element que servirà per regular la 
temperatura interior de l’espai de la piscina. S’aprofitarà la seva alta 
inèrcia per equilibrar els salts tèrmics interiors, i a través d’una càmera 
d’aire que es situarà al cel ras de sota la llosa de la pista, es conduirà 
aquest aire o cap a l’interior de la piscina a l’hivern o cap a l’exterior a 
l’estiu, generant així una potent estructura tèrmica de sistema passiu 
que mantindrà homogèniament el clima interior de la piscina. Això 
permet un alt estalvi energètic, al tenir un espai entremig de regulació 
tèrmica. 
 

 Anàlisi del cost de la proposta 
Per a la realització del control del cost de l’obra, es comptarà ja des de 
la fase inicial en la redacció de l’avantprojecte, amb la participació 
activa d’un tècnic especialista en la realització d’amidaments i control 
de pressupostos, que assessorarà a l’equip redactor en tot moment. 
En una primera aproximació s’ha estimat que amb els mitjans i 
sistemes constructius que es plantegen en aquesta proposta, el cost 
del PEC real del nou equipament és de:  
4.895.509 euros (Iva inclòs)  
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Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dades sobre el concurs 
 

Nom del concurs / Objecte 

 

Equipament Esportiu al Turó de la Peira 
 

Organisme que convoca el concurs 
 
BIMSA, Ajuntament de Barcelona 
 

Caràcter del concurs 

 
D’idees 
 

Tipus de procediment 

 
Obert 
 

Composició del jurat 
 
Nacional 
 

Naturalesa del jurat 
 
Extern a l’organisme convocant 
 

Crida 
 
Internacional 

Resultat del concurs 

 
Altres (menció, accèssit, etc.) 

Data de resolució del concurs  
28/10/2014 

 
 
Dades sobre el projecte 
 

Nom del projecte presentat / Lema 
 
Passatge Iscle i Molist 
 

Autor/Autors UPC 
 
Amadeu Santacana 
 

Altres autors 
 
Umberto Viotto 
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