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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
BIBLIOTECA, ARXIU I SEU DEL DISTRICTE A SARRIÀ. BARCELONA 
 
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. 
 
 
 
INTRODUCCIÓ 
 "Pujant per Major de Sarrià, a la dreta la plaça, i a l'esquerra  l’església. Quedem al porxo del nou 
equipament?" 
Tant l'espai frontal de l’Església de Sarrià com la Plaça en la seva totalitat, sempre ha estat lloc de trobada i 
celebracions pels veïns de Sarrià, però també per gran part dels barcelonins. 
El nou equipament, en la seva implantació i en la seva distribució de planta baixa, ofereix un nou espai, aixopluc, per 
seguir considerant aquest espai urbà com el lloc de trobada a la zona alta de Barcelona.  A la vegada, des d’aquest 
espai "plaça coberta" s'accedeix a tots els programes de l'edifici, oferint una clara distribució d'usos fàcilment 
entenedora per la ciutadania. D'aquesta manera, a la OAC,a  la Consulta de l'Arxiu i a la Sala Polivalent s'accedeix 
directament a peu plà.  
Els rètols informatius de la biblioteca, col·locats en façana, són el reclam per accedir-hi i pujar a les plantes superiors, 
on es desenvolupa tot el programa de la Biblioteca, abocada a Plaça de Sarrià.El nou equipament ha estat projectat, 
des de la posició dels usos, la creació dels patis o el disseny de les façanes,  com un edifici d'alta eficiència energètica. 
 
SISTEMA ESTRUCTURAL I CONSTRUCTIU.  
Sistema estructural: La presència del túnel del ferrocarril condiciona en gran mesura la solució estructural. La 
complexitat existent en el subsòl ens ha fet optar per una estructura modular, clara, amb llums grans (9x9m) per que 
sigui prou flexible per adaptar-se a el programa requerit. Realitzada amb forjats de llossa massissa de formigó armat 
de 30cm de cantell amb vols de 3m que ajuden a equilibrar-la.  Sota rasant, segons les dades del geotècnic, 
plantegem una fonamentació profunda a base de pantalles perimetrals de 45cm d’amplada  fins l’estrat resistent, 
excepte les que interceptarien el túnel que s’executaran més curtes. Per l’estructura interior pilotatge. Aprofitem la 
disposició dels arxius per convertir la seva compartimentació en un sistema de murs portants de formigó que recullen 
els pilars superiors, estintolant-los. La fonamentació interior es realitza amb un encep continu sota murs i col·locant 
pilotis allà on no hi ha interferència amb el túnel. Finalment la biga de coronació del mur pantalla estabilitza tot el 
conjunt, aquesta té un cantell més elevat quan ha de recollir els murs d’estintolament. Per evitar  la transmissió de 
vibracions des del túnel plantegem col·locar elements elàstics, dissipadors d’energia, a la connexió entre fonaments i 
estructura.  
Sistema Envoltant:  Els tancaments de façana estan pensats com un sistema industrialitzat, altament prefabricat. El 
treball a taller garanteix una major qualitat d’execució, una menor generació de residus i agilitat i precisió en el 
muntatge en obra. Depenent de la orientació, el programa adjacent i les necessitats d’il·luminació natural podem 
diferenciar 3 tipus de tancaments: 
 

 
Tipus A. Façanes a patis: Són façanes molt protegides del sol i amb altes necessitats d’il·luminació  natural. Està 
format per murs cortina mixtes d’alumini i fusta microlaminada tipus kerto. Les peces d’alumini fan la feina més 
específica, de garantir l’estanquitat i la subjecció del vidre, mentres que la fusta s’encarrega de la resistència del 
conjunt. Els vidres seran amb càmera baix emissiu (Uv:1,6W/m2K) i incorporat làmines de control solar a les parts 
més exposades.  
 
Tipus B1. És un sistema modular  (1m-3m) prefabricat que forma una façana de doble pell de vidre amb càmera 
ventilada de 15cm. Dins la càmera es disposa la protecció solar formada per una persiana de lames replegables i 
orientables. El mòdul es construeix utilitzant sistemes mixtes d’alumini i fusta existents al mercat, i com al tipus 
anterior  la fusta té el caràcter portant, però no està mai en contacte amb l’exterior. La presència de la càmera d’aire 
millora molt el comportament tèrmic i acústic, ja que a l’hivern funciona com a càmera estanca, mentres que a l’estiu 
com a càmera ventilada. Els vidres de la cara interior estan muntats sobre fusteries practicables per facilitar el 
manteniment. 
La protecció solar es disposa a la càmera, està motoritzada i connectada al sistema de gestió mitjançant un heliòstat 
de forma que el seu accionament està regulat automàticament depenent de la posició del sol. Es tracta d’una façana 
“adaptable” ja que permet protegir-se del sol quan és necessari, però a la vegada permet tenir guanys solars i 
il·luminació en altres moments, quelcom que una protecció solar fixa no permet. La presencia de la doble pell permet 
aconseguir transmitàncies tèrmiques molt baixes de l’ordre de 0,9W/m2K. 
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Tipus B2. A les façanes dels carrers Menor de Sarrià i al Passeig Bonanova, el sistema modular anterior incorpora 
mòduls opacs. Aquests mòduls estan construïts a taller utilitzant el mateix sistema dimensional, de juntes i 
d’ancoratges que el tipus B1 per ser totalment compatible. Tipològicament és una façana ventilada lleugera amb full 
interior de kerto, 12cm de llana de roca i un acabat d’alumini extrudit, amb la interposició d’una barrera de vapor a 
l’interior i una làmina impermeable i permeable al vapor tipus Tyvek a la càmera d’aire. Aquests panells tindran una 
transmitància tèrmica molt baixa (de l’ordre de 0,25W/m2K) gràcies al gruix de l’aïllament i al excel·lent 
comportament tèrmic de la fusta. 
Es busca una transmitància molt baixa per equilibrar la transmitància global de l’edifici. 

 
Els mòduls B1 i B2  incorporen cada 3m una costella d’alumini que texturitza i pauta  la façana. Les parts opaques de 
planta baixa es resoldran amb murs de formigó arrancant directament de la biga de coronament.  La coberta 
accessible (a la part de la biblioteca) es resol amb un sistema de coberta ventilada. Les cobertes no accessibles es 
resolen com cobertes invertides acabades amb àrids provinents del reciclatge de maons. 
Sistema divisòries i acabats: Les divisòries interiors fixes seran en general de guix laminat amb revestiments 
resistents de cel·lulosa premsada (estratificat). A la Seu del districte les divisòries seran mampares lleugeres de fusta 
i vidre que permeten una major flexibilitat i adaptacions futures. Al tenir estructura vista de formigó, en molts casos la 
llossa es deixarà vista i quan calgui absorció acústica es farà amb revestiments adherits directament  amb materials 
naturals com el suro. On calguin cel-rassos (Seu del districte) s’utilitzaran sostres modulars d’acer microperforat 
absorbent. El subministre de veu i dades i electricitat es farà pel paviment mitjançant canals i arquetes embegudes en 
la capa de regularització. Els paviments seran de formigó polit, fusta i de materials flexibles, i duradors com el 
linòleum que no acumulin electricitat estàtica. 
 
CRITERIS DE SOSTENIBILITAT I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. L’estratègia fonamental per aconseguir la màxima 
eficiència energètica es basa en la reducció de la demanda energètica. La primera maniobra consisteix en 
l’aprofitament de la llum natural. S’obren patis travessant l’edifici i s’utilitzen façanes vidriades per reduir l’ús de la 
llum artificial. Per evitar que aquests grans panys vidriats siguin perjudicials, amb excessius guanys per radiació o 
pèrdues per transmissió, a les façanes més exposades s’utilitzen façanes de doble pell de vidre “adaptables” a les 
condicions climàtiques d’assolellament   i temperatura exterior. La càmera d’aire interior es ventilada quan la radiació 
és màxima i en canvi es estanca quan cal més aïllament tèrmic, gràcies a unes comportes superiors motoritzades i 
controlades mitjançant sensors de temperatura des del sistema central. A la càmera es disposen proteccions solars 
replegables i graduables, motoritzades i controlades mitjançant un heliòstat.(en funció de la posició del sol e intensitat 
de la radiació) . 
Les façanes a carrer disposen de mòduls opacs molt aïllats per reduir la transmitància del conjunt.  La reducció de la 
demanda energètica per radiació i transmissió es complementa amb la utilització de sistemes actius d’alta eficiència. 
Així es proposa la utilització de climatitzadors  amb recuperadors de calor rotatius amb un 80% de rendiment amb 
sondes de CO2 per aportar la quantitat d’aire de renovació necessari en cada espai. Es proposa un sistema de 
producció basat en dues màquines, una bomba de calor condensada per geotèrmia  que aportarà l’energia necessària 
a l’hivern i la meitat de la necessària a l’estiu, i una refredadora amb torre evaporativa tancada que aportarà la meitat 
de l’energia a l’estiu. Aquesta disposició permet assolir rendiments  (coop) de 5/6 .Aquest sistema permet que, 
atenent a la varietat del programa i a la possibilitat d’usos independents, una sola màquina funcioni la major part de 
l’any  i la segona només en els moments punta  i alhora minimitzar la inversió en pous de geotèrmia atenent als 
obstacles existents en el subsòl. La distribució de l’energia es realitza amb un sistema a quatre tubs amb cabal d’aigua 
variable. La il·luminació serà de baix consum (leds o fluorescència T8) sectoritzada en anells perimetrals i amb 
sensors de llum natural per optimitzar el consum, amb estalvis de fins un 25% Energies renovables. Al sistema 
geotèrmic ja mencionat s’hi afegeix  un sistema de generació solar fotovoltaica col·locat al pla de coberta (300m2) 
d’uns  90kWp que permetrà la generació d’uns 43.000kWh/any ** 
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Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
 
S’adjunten les làmines del Concurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dades sobre el concurs 
 

Nom del concurs / Objecte 
 
BIBLIOTECA, ARXIU MUNICIPAL I SEU DEL DISTRICTE A SARRIÀ. BARCELONA 
 

Organisme que convoca el concurs 
 
BIMSA 
 

Caràcter del concurs 

 
D’idees 
 

Tipus de procediment 

 
Obert 
 

Composició del jurat 

 
Nacional 
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Extern a l’organisme convocant 
 

Crida 
 
Internacional 

Resultat del concurs 

 
6è de 60 participants 

Data de resolució del concurs 
12 DE NOVEMBRE DEL 2013 
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