
MEMÒRIA

L'objectiu del projecte és la revitalització del casc antic d'Andorra la Vella a partir de la generació de dos nous equipaments: 
Museu d'Història d'Andorra i Arxiu Nacional.
Andorra la Vella és una ciutat que ha patit molts canvis urbanístics en els darrers cent anys. Fa un segle la població es con-
centrava al casc antic mentre que la resta de la vall eren camps de cultiu i conreu.
Amb el creixement demogràfic patit pel país en les darreres dècades, fa que aquesta trama urbana s'hagi anat expandint 
fins a arribar a unir-se amb Escaldes-Engordany que és la següent parròquia.
El casc antic per la seva banda està situat a el vessant nord de la muntanya, orientat a sud i elevat trenta metres sobre el 
nivell del riu i de la nova trama urbana.

Actualment tota l'activitat tan turística, comercial, cultural de la ciutat es concentra al carrer principal que és el carrer que Actualment tota l'activitat tan turística, comercial, cultural de la ciutat es concentra al carrer principal que és el carrer que 
uneix les dues poblacions d' Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, fent que el casc antic tingui una mancança important 
d'activitat. Si a més li sumem que hi ha molts edificis buits i que els equipaments que trobem són de caire institucional, fa que 
sigui necessària una actuació urgent, per potenciar aquesta part de la ciutat.

El solar escollit per realitzar el projecte està situat al mig del centre històric. Es tracta d'un solar dividit en dos. Per una banda El solar escollit per realitzar el projecte està situat al mig del centre històric. Es tracta d'un solar dividit en dos. Per una banda 
trobem una plaça amb molts desnivells i que està envoltada per edificis que o bé no tenen ús o tenen façanes cegues en 
contacte amb la plaça.
L'altra banda és el pàrquing de l'antic Parlament d'Andorra. Actualment no té ús, ja que amb la construcció del nou Parla-
ment aquest edifici ja incorpora places d'aparcament.

El projecte neix de 4 premisses molt clares:

La primera premissa té a veure amb la eliminació dels desnivells i la creació d'un únic pla de terra.
La segona premissa és donar continuïtat al carrer. Amb aquest gest el que aconsegueixo és generar una quarta façana a la 
nova plaça i per tant, generar un espai acotat.
La tercera premissa és la disposició diferenciada dels volums al solar. Per una banda l'arxiu s'adossa a les preexistències, 
mentre que el museu s'entén com una peça exempta, el que ens permet concebre l'espai com una unitat. A més aquesta 
peça actua de filtre entre l'entorn urbà i l'entorn natural representat per la roca que envolta el solar.
L'última premissa té a veure amb la distribució interior dels volums.
L'arxiu, com he dit abans, es tracta d'un volum adossat a les preexistències. Això també és reflexa al seu interior i per tant, els L'arxiu, com he dit abans, es tracta d'un volum adossat a les preexistències. Això també és reflexa al seu interior i per tant, els 
nuclis de serveis i comunicacions queden adossats a la mitgera.
En canvi el museu al tractar-se d'una peça exempte, també és exempta el nucli de serveis i comunicacions.

Als dos volums s'ha volgut buscar una imatge exterior molt petrea, volums molts purs amb petites obertures com si fossin escle-
txes. Aquesta imatge és un símil amb l'arquitectura que podem trobar al casc antic.
Aquesta concepció dels volums com a “monolits” ha estat possible gràcies al programa. Tant museu com arxiu no necessiten 
il·luminació natural ni contacte directe amb l'exterior.
En canvi a la planta baixa s'ha volgut trencar amb aquesta idea de volum tancat, per a generar una interacció amb l'espai 
públic.
A les dues plantes baixes podem veure com els volums es trenquen a la cantonada per generar els accessos i per recollir els 
fluxos de vianants.

Entre el nivell de la plaça i el carrer posterior de l'arxiu hi ha un desnivell de quatre metres, el que ens permet situar tota la Entre el nivell de la plaça i el carrer posterior de l'arxiu hi ha un desnivell de quatre metres, el que ens permet situar tota la 
part logística i de sales de tractament documental amb contacte directe amb un carrer de trànsit rodat. A partir d'aquesta 
planta trobem dues plantes públiques, la planta baixa amb una zona d'exposicions i una sala de conferències i la planta pri-
mera tot el que és administració de l'arxiu. Les tres següents plantes són plantes de dipòsits documentals d'accés restringit al 
públic. Per últim es torna a recuperar l'accés públic col·locant a l'última planta la zona de consulta i difusió de l'arxiu.

Per la seva banda el museu té a la planta soterrani els dipòsits i magatzems corresponents, la planta baixa és totalment públi-
ca amb una zona d'exposició, administració i cafeteria amb contacte directe amb l'exterior.
A partir d'aquí el volum creix com a un volum pur i tancat a on ens anem trobant les sales d'exposicions, fins a arribar a la pe-
núltima planta on un doble espai queda emmarcat per dos finestrals col·locats a la cantonada, el que ens permet veure el 
cel i la muntanya quan estem a la penúltima planta, mentre que quan estem a la planta sota coberta veure tota la vall.

S'ha volgut finalitzar els volums de manera similar, i és per això que he optat per eliminar els pilars i generar una planta diàfa-
na i que ens permeti gaudir de l'estructura de la coberta. Es tracten de bigues de fusta laminada. La forma de la coberta és 
molt diferent d'un volum a l'altre.
Al volum de l'arxiu ens trobem amb una coberta més tradicional que segueix la geometria de les cobertes veïnes, mentre 
que el museu al ser una peça exempta té més llibertat de forma. La coberta del museu queda coronada per un lluernàri que 
està col·locat al centre de l'última sala d'exposicions del museu.

Tant una coberta com l'altra, he volgut que exteriorment formessin part d'aquesta imatge de volum pur i és per això que 
queden revestides per la mateixa pell que la façana. Es tracta d'una façana i coberta ventilades, revestides amb peces de 
pissarra. La coberta funciona amb un sistema Kalzip que el que em permet és recollir l'aigua de forma oculta amb un canaló 
perimetral. Un altre punt a destacar constructivament és que totes les obertures de les façanes queden emmarcades per uns 
marcs de fusta que volen donar profunditat.

Estructuralment, seguint amb la idea de volum petri, s'han concebut els dos volums com a dues caixes de formigó armat Estructuralment, seguint amb la idea de volum petri, s'han concebut els dos volums com a dues caixes de formigó armat 
amb pilars interiors de formigó. Els forjats són forjats de prellosa pretensada alleugerida amb llums entre sis i set metres les 
màximes, exceptuant a les últimes plantes que com he dit abans, se suprimeixen els pilars i per tant s'ha optat per cobrir la 
llum amb bigues de fusta laminada. Aquestes estan unides al mur de formigó de la façana, d'una banda amb una unió llis-
cant i de l'altra amb una unió articulada, per a què els moments generats fossin nuls.

Al museu és la mateixa estructura de la coberta la que ens genera el lluernàri format amb quatre bigues que es creuen entre 
si.
Els voladius de les entrades queden resolts amb el mur de formigó que actua com a biga.
Com a últim dir que l'arxiu té unes restriccions estructurals superior a qualsevol edifici públic, ja que la sobrecàrrega d'ús ha 
de ser de 15Kn/m2 i la fletxa admissible inferior a 1/1000.

Pel que fan a les instal·lacions queden molt centralitzades als nuclis de serveis explicats al principi, i per tant ens facilita la 
col·locació dels dipòsits documentals, ja que per normativa d'incendis aquests han d'estar aïllats dels pas d'instal·lacions.

En resum, s'ha volgut buscar una transformació urbana d'un espai situat al mig del casc antic perquè això afecti al la totalitat En resum, s'ha volgut buscar una transformació urbana d'un espai situat al mig del casc antic perquè això afecti al la totalitat 
del centre històric, i aquest torni a recuperar l'activitat perduda fa uns anys.


