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-Data de presentació: 2007 
-Premi o concurs: Concurs Internacional  
-Projecte: Construcció de la futura sede del centre d’investigació cooperativa (CIC) NanoGune i la  
urbanització de la seva parcel.la al Campus universitari de San Sebastià 
-Classificació: Primer premi 
-Organisme que otroga el premi: Universitat de San Sebastià i CIC NanoGUNE 
 
-Memòria: Els eixamples del s. XIX fan de la alineació de les façanes el seu principal instrument d’ordenació. 
L’eixample d’Antoni Cortázar de San Sebastián redactat conjuntament amb Saracíbar a l’any 1864 es un bon 
exemple d’ell, la composició de les seves façanes posades en alineació i continuitat així com la regular secció del 
carrer amb les seves voreres defineixen totalment l’espai públic (amb la uniformitat del material, la pedra arenisca 
dorada pel sol, els seus basaments, fusts i cornises que des de l’eclecticisme evoca el classicisme). 
L’arquitectura que es troba a l’Avinguda de Tolosa no es manifesta solament per les seves façanes, i l’estricta 
alineació ja no es el principal instrument d’ordenació. Les edificacions que defineixen la plaça circular de Ibaeta, es  
comporten front la plaça no com al s. XIX acompanyant-lo mitjançant una façana corba al rotor, sino que respon a la 
seva propia lògica volumètrica: volums cubics alineats front la avinguda. 
La proposta planteja una serie de volums cúbics modulars i en succesió discontinua pero a la vegada rítmica i 
repetitiva que permet veure des de l’avinguda el Bosquet i la falda de la muntanya posterior, aixi com animar també 
les seves façanes amb la llum del sol que es filtra per aquestes interrupcions de la façana nord-est, dotant-lo a 
aquesta d’un major interés arquitectònic. 
Sería un error posar un edifici pantalla que no reconeixi l’àmbit geogràfic i la topografía ascendent de la muntanya 
posterior, allo interessant es idear un edifici límit que tingui en compte la seva ubicació fronterissa entre la ciutat i la 
naturalesa, proposant un encontre orgànic entre ambdós mitjançant una forma que escapi de la duresa urbanística i 
s’aproximi més cap a una forma geològica. El que es proposa es una volumetría més receptiva que atengui al carrer 
sense duresa volumètrica, graduant les escales. Els volums s’ordenen paral.lels a l’Avinguda Tolosa i en dues 
crugies estructurals, una anterior i una altra posterior. Tot el conjunt s’assenta sobre una gran terrassa elevada a 
1.60metres de la cota natural del carrer i davant del canal. La seva funció es doble: 
-Primer protegir al conjunt de les avingudes d’aigua ja que en el seu interior guarda equips per un valor de deu 
milions d’euros  
-Segon, ordenar i posar en relació els diferents volums creant una amplia terrassa d’acces amb rampes i escales 
dominant des de la mateixa avinguda i realçant el conjunt front la presencia forta del cabdal del canal. 
-Tipus de concurs: Internacional 




