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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
Descripció del projecte. S’han de destacar les innovacions i aportacions a l’avanç del coneixement que 
incorpora el projecte. Es poden incorporar memòries, plànols, fotografies, esbossos, etc. També l’adreça web si 
s’ha penjat més informació sobre el projecte a la web. 

Es proposa un nou equipament esportiu format per pavelló poliesportiu PAV-2 i piscina coberta PCO-2. 

Per tal de treure la màxima rendibilitat social, esportiva i econòmica a l’edifici, es complementa el programa 
amb dues sales per activitats dirigides, una sala de fitness, centre d’estètica i bar amb terrassa, que es podran 
executar en fases successives. 

D’aquesta manera el complex pot comptar amb usuaris abonats, les quotes dels quals ajudin a autofinançar 
l’obra. 

S’ha partit dels estudis previs i la proposta actual contempla la racionalitat de les superfícies del centre i la 
col.locació de tots els vestidors a la mateixa cota. La pista del PAV-2 i la pisicina també s’ubiquen a la mateixa 
cota per tal d’optimitzar recursos i viabilitat econòmica. S’aprofita el pendent del solar per ubicar les 
instal.lacions en la part semitoterrada de la piscina amb accés directe al carrer. 

 

ORGANITZACIÓ INTERNA I FUNCIONALITAT 

El nou complex esportiu es planteja com una seqüència de tres volums clarament diferenciats. Als dos extrems 
es situen el pavelló poliesportiu i la piscina coberta, i el volum central és on es troben els accessos, circulacions 
i patis de llum. 

La major part del programa es desenvolupa a la planta baixa, on es troben la pista poliesportiva i la piscina 
coberta, als extrems de l’edifici, i els vestidors dels dos equipaments, situats al voltant del pati central. En 
aquesta cota és també on es localitza l’accés principal al centre esportiu, a través d’un sol vestíbul i un sol 
control d’accessos centrals, des d’on l’usuari es dirigeix cap a la zona de piscina o cap al pavelló. D’aquesta 
manera s’optimitza el personal necessari, les circulacions i conseqüentment les superfícies. 

A la planta primera hi ha les zones de grades i serveis per al públic, les quals tenen un accés independent des 
del carrer i una sortida d’emergència pel parc. 

De les dues futures ampliacions que es preveuen a l’edifici, una consisteix en la construcció d’un nou volum de 
dues plantes situat al pati central. A la planta baixa s’hi localitzarien dues sales per activitats dirigides i a la 
planta primera un bar amb terrassa. 

L’altra possible ampliació consistiria en la remunta d’una sala sobre els vestidors de la piscina, que es 
destinaria a sala de fitness. 
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REDUCCIÓ DE RECORREGUTS 

L’accés situat en una posició central minimitza i facilita els recorreguts cap a les diferents zones de l’edifici. 

Tant a la zona de poliesportiu com a la piscina, la peça de vestidors actua com a element de transició entre el 
recorregut de peus bruts i la zona de peus nets, o descalços en el cas de la piscina. 

                                

RACIONALITZACIÓ DELS ACCESSOS 

Els accessos principals a l’edifici es realitzen pel carrer Ribera d’Ebre. Aquest carrer presenta un desnivell 
d’aproximadament un 9%, i l’edifici i els accessos s’adapten a aquesta pendent. 

L’accés dels esportistes es situa a la planta baixa, per on s’accedeix a un gran vestíbul que distribueix l’usuari 
cap als vestidors de la piscina o cap als vestidors del poliesportiu. És en aquest vestíbul on es troben també el 
nucli d’escales i l’ascensor. 

Pel mateix carrer Ribera d’Ebre es creen accessos a nivell de planta primera per tal que els espectadors 
puguin accedir directament a les grades. Un accés és pels espectadors del poliesportiu, que pot funcionar 
independent de la resta del centre, i un altre accés és pels espectadors de la piscina, els usuaris del bar i els 
usuaris del centre d’estètica. 

Per la façana oposada que dóna al Parc del Turó, també s’hi realitza un accés per la planta primera. Aquest 
accés té la funció de sortida d’emergència tant de les grades de la piscina com de les grades del poliesportiu, i 
és alhora un accés directe al bar a través de la terrassa exterior. D’aquesta manera el bar pot funcionar també 
de manera independent a la resta de l’edifici. 

La zona d’instal·lacions i registre de vasos de la piscina, a la planta -1, té un accés directe des del carrer Ribera 
d’Ebre, per on poden entrar també vehicles. 

 

Annexa a la pista poliesportiva, es crea una rampa que serà un accés rodat a la pista poliesportiva. 
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CLAREDAT EN L’ESTRUCTURA PORTANT PROPOSADA 

L’estructura s’ha dissenyat bàsicament amb elements prefabricats de formigó. 

El sistema de suports combinarà murs de formigó realitzats in situ amb pilars prefabricats de formigó. 

Els forjats seran de plaques alveolars de formigó pretensades de 25 a 40cm de gruix segona la llum. 

Aquestes plaques descansaran sobre jàsseres i murs, i es formigonaran conjuntament amb la 

resta de lloses massisses deixant una capa superior de continuïtat de 5cm que garanteixi el monolitisme del 
conjunt. 

Es plantegen també alguns elements metàl·lics, com és el cas de les jàsseres del pavelló poliesportiu. 

 

 

 

 

 

 

                   Llosa de formigó 

                          Sostre plaques 

                             Jàsseres formigó 

                     Jàsseres metàl·liques 

                                                              

sostre P1                                       sostre PB 

 

ECONOMIA GENERAL DE L’OBRA 

Es crea un edifici amb la màxima compacitat possible que s’adapta al pendent del terreny. D’aquesta manera 
es minimitza el cost general de l’obra 

Sistema constructiu racional, abaratiment de l’obra 

 

MINIMITZACIÓ DELS COSTOS DE MANTENIMENT 

Per tal de minimitzar els costos de manteniment de l’edifici es proposen materials de llarga durabilitat i fàcil 
manteniment. 

Espais d’instal·lacions de fàcil accés des de la via pública. 

 

ESTUDIS PER LA INCORPORACIÓ DE POSSIBLES AMPLIACIONS DE L’EDIFICI 

Per tal de treure el màxim rendiment a l’edifici es proposen futures ampliacions que han d’ajudar a autofinançar 
l’obra: 

• Sala de fitness a la planta primera, sobre els vestidors de la piscina 

• Nou volum de dues plantes, situat al mig del pati, amb dues sales per activitats dirigides a la planta 
baixa i bar i terrassa a la planta primera. 

• A la planta primera, al costat de l’accés per espectadors de la piscina, es preveu un local per la 
ubicació d’un centre d’estètica per complementar el centre esportiu i donar un plus en el servei de tot el 
complex. 
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ALTRES CONSIDERACIONS PROPOSADES 

Es pensa en un edifici global que pugui ser construït per fases. 

 

FASE PAVELLÓ 

En aquesta fase es construirà la pista poliesportiva, amb els vestidors corresponents, les grades i els serveis 
per al públic. i l’accés de la planta primera. També es construiran en aquesta fase l’accés directe a les grades, 
a la planta primera, l’escala i l’ascensor. 

 

 

 

 

 

FASE PISCINA COBERTA 

En aquesta fase es construirà la piscina coberta, els vestidors corresponents, les grades, els serveis per al 
públic i els vestíbuls de planta baixa i de planta primera. L’espai que ocuparà el futur centre d’estètica també 
quedarà inclòs dins d’aquesta fase. 

 

 

 

 

 

 

FASE SALES-BAR 

En aquesta fase es construirà un nou volum al centre del pati central de l’edifici. A la planta baixa s’hi ubicaran 
dues sales per activitats dirigides, i a la planta primera s’hi situa el bar i una terrassa oberta cap al parc. La 
construcció d’aquesta terrassa configura també les sortides d’emergència de les grades tant del pavelló com de 
la piscina, a més d’un accés directe al bar des del parc. 

 

 

 

 

 

 

FASE FITNESS 

Aquesta fase consisteix en la construcció d’una sala de fitness, de 175m2 aproximadament, sobre els vestidors 
de la piscina. Per tal de poder accedir a aquesta sala directament des de la zona de vestidors es construirà una 
escala alternativa per a ús dels esportistes. 
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Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
 
http://www.santamariaarquitectes.cat/ca/concurs-pavello-piscina-masquefa 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dades sobre el concurs 
 

Nom del concurs / Objecte 
 
Pavelló poliesportiu i piscina coberta. Masquefa 
 

Organisme que convoca el concurs 
 
Ajuntament de Masquefa 
 

Caràcter del concurs 

 
X  D’idees 
    D’avantprojectes 
    De mèrits 
    Altres 

Tipus de procediment 

 
X Obert 
    Restringit (per invitació) 
    Altres 

Composició del jurat 
 
X  Nacional 
    Internacional 

Naturalesa del jurat 
 
    Extern a l’organisme convocant 
X  Intern a l’organisme convocant 

Crida 
 
X  Nacional 
    Internacional 

Resultat del concurs 

 
X  Guanyador / 1er Premi 
    2n premi / 3er premi 
    Finalista 
    Seleccionada 
    Altres (menció, accèssit, etc.) 
 

Data de resolució del concurs 
 
20/07/2010 
 

 
 
Dades sobre el projecte 
 

Nom del projecte presentat / Lema 
 
Pavelló poliesportiu i piscina coberta. Masquefa 
 

Autor/Autors UPC 
 
Pere Santamaria i Garcia 
 

Altres autors 
 
 
 

 


