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Situació estratŁgicade proximitat, Øs la seva                                           en ell. 

l’equipament respecte al barri, ja quŁ es tracta d’un equipament 

de funcionament al cara de compte en tenir a factor bon Un 

actuació. nova la amb resposta donarà es quals les a dimensió 

mØs de parts algunes exceptuant proposats, programes 

els amb concordància en restin que manera d’aquesta 

fent edificatòria, tipologia la i volumetria la la mantenir-ne 

i d’actuar-hi l’hora a compte en d’anar s’ha quals els en 

                ,de patrimoni a com catalogats estan Sagnier, Enric 

l’arquitecte per 1912-22 entre constrits edificis, dos Els 

                 zona. d’aquesta dens                                                tant 

petit un manera d’aquesta donant solar,                             del 

i dimensió gran la d’aprofitar tal per pœblic al tambØ oberts 

programes, d’ambdos part formaran jardins, als fa quŁ Pel 

 

                    zona. la de diaris i enquestes algunes en veïns 

dels part per mostrada demanda continua la per mØs a mØs 

a i característiques, d’aquestes equipament cap de disposa 

no Gervasi-Galvany) (Sant barri propi el quŁ ja                       , 

                          una proposa es tambØ complementar-ho, Per 

 

                                  principal. palau del travŁs a recorregut 

el permetent-ne XX, s. del mitjans a barcelonesa burgesia 

la de casa una en vivia es com societat la a mostrar alhora 

i Barcelona, de ciutat la a Ramonet Muæoz Julio senyor 

el deixar va que llegat del d’art d’obres col•lecció l’àmplia 

mostrar pugui qual                                  el d’un banda, una 

per Format cultural. centre d’un el Øs d’Alella MarquØs Palau 

del rehabilitació de projecte al per proposat programa El 
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_Relació entre edificis existents

els dos programes els quals es poden complementar. 

Falta de comunicació entre els dos edificis necessària per poder generar un espai general de grans dimensions i alhora poder establir una possible comunicació entre 

_Prolongació pati central 

_Circulacions/accessos 

_Límits nou-existent

tancament vidriat que permet generar una transició mØs suau entre el passat i el present. 

un mitjançant soluciona es torre la amb unió la œltim, Per ciutat. la a cap relació i visuals les 

d’aprofitar tal per freqüents mØs d’obertures sŁrie una presenta d’unió L’element l’existent. 

i nou el entre relació estableix tambØ que central pati-lluernari el mitjançant s’il•lumina ell 

tot que ja façana en estratŁgics punts en obertures amb massís, cos d’un tracta Es edificis. 

ambdós entre connexió una alhora donant existent, palau del punts alguns en inacabada 

geometria la completar de intenció la amb col•loca es que sinó competŁncia, de tipus 

Pel que fa a la volumetria de l’actuació, preten integrar-se amb l’existent i no presentar-li cap 

al funcionement de la biblioteca. 

per necessaris complements/accessoris de fan programa, de d’usos dues mØs vertical, 

nucli al directament connectada serveis de franja una amb estructurades plantes; les de 

una cada que existent volum un per complementada es qual la biblioteca, la de principal 

La distribució de la biblioteca parteix d’una œltima planta que fa la funció d’espai general i 

voltant del qual es desenvolupen totes les activitats/usos. 

al programes, ambdós entre visuals s’estableixen on intervenció nova la amb potenciat 

I pel que fa a la distribució del centre expositiu funciona a partir d’un pati central, el qual es 

visuals entre ambdós programes en secció.

i primera, donant d’aquesta manera il•luminació a la planta segona i relacions 

baixa plantes les de central pati al llum donava que lluernari del presŁncia la 

potŁncia es actual, l’edifici de l’essŁncia possible màxim el mantenir de Fruit 

palau. 

del original imatge la preservar de intenció la manera 

d’aquestacompletant fusta, de seran tambØ fusteries 

les I guix. cartró de sostres falços amb combinat fusta 

de entarimat un s’utilitzarà l’interior a fa que Pel 

                                                calç. de estucats i natural 

pedra de actuals recobriments similarals aparença 

i textura una donen quals les prefabricades pedra de 

peces d’unes partir a ventilada a façana nova d’una 

s’aconsegueix mitjançant la seva materialitat, a travØs 

tambØ nou, el i l’existent entre continuïtat de 

sensació la donar de intenció la abans, dit s’ha Com 

21 de Març 12 h 21 de Juny 12 h21 de Desembre 12 h

21 de Març 17 h 21 de Juny 17 h21 de Desembre 17 h

expositiu, la cafeteria i la biblioteca. 

centre el entre nexe de i d’acollida pœblic 

plaça-espai petita una aconseguint jardí, el 

i carrer el entre ha hi que discontinuitat i salt 

el eliminarà que Avenir carrer pel alternatiu 

expositiu i la biblioteca. Generar tambØ un accØs 

centre el entre comunicació possible una 

tenir poder alhora i plantes diferents en dividit 

troba es programa el quŁ ja biblioteca la dins 

fluida vertical en circulació una establir Poder 

angle màxim; i quan es redueix, continuen fent efecte els difusors verticals.

seu el en està sol el quan interiors, visuals mantenir alhora però sol el reflectir de tal per 

sud i est a orientades interiors finestres les en col•locats soleils brise petits d’uns travŁs a 

reflecteix es directa, manera de hores totes a ja entra sol on d’estiu solstici el en œltim, per I 

                                                      rajos. dels rebot el s’obtenØ verticals difusors els mitjançant 

gran, prou no angle una tenint continuar al però obstacle, cap tenen no que ja lluernari pel 

En els equinoccis que l’angle augmenta els rajos directes ja comencen a entrar directament 

                                                                 palau. propi per tapat es i petit bastant angle un tØ 

sol el quŁ ja directa, manera de entren mai l’hivern a sol de directes rajos els veure pot es 

Com lluernari. el projectar de tal per projecte el en important punt un Øs d’ombres L’estudi 

Al ser una biblioteca de barri, aquesta es disenyarà en funció de la gent a la qual ha d’abastir:

PUNTS DE CONSULTA NECESSARIS

NÚMERO D’˝TEMS NECESSARIS

COTES DE TREBALL 

El barri de Sant Gervasi-Galvany disposa d’una població de 46.620 habitants. 

consulta necessaris.

de punts els dimensionar de tal per hab.) (11.655 població la de % 25 seu el 

Al ser un municipi de mØs de 10.000 habitants, del nœmero total es considera 

Punts de consulta diàris i revistes, (1 punt per 1.000 hab.) 

Punts de consulta zona adults, (5 punts per 1.000 hab.) 

11 zones de consulta

60 zones de treball

20 zones de treball 

Punts de consulta infantil, (2 punts per 1.000 hab.) 

Això traduit en prestatgeries necessàries per a cada œs:

2,2 m i amplada de 2 m aproximadament, amb capacitat per 50 ítems)

Emmagatzematge d’ítems de publicacions periòdiques, (prestatgeries d’alçada 

publicacions periódiques per 1.000 hab, que fa un total de 220 unitats.

20 I retirats. ítems % 10 un i infantil col•lecció la de % 20 un general, 

El nœmero total d’ítems serà de 34.965, dels quals un 70 % serà del prŁstec 

220 unitats, un total de 5 prestatgeries 

amplada 2 m aproximadament, amb capacitat per 450 ítems

Emmagatzematge d’ítems de prŁstec general, (prestatgeries d’alçada 2,2 m i 

amplada 2 m aproximadament, amb capacitat per 200 ítems

Emmagatzematge d’ítems de zona infantil, (prestatgeries d’alçada 1 m i 

24.475 unitats, un total de 61 prestatgeries

5.500 unitats, un total de 25 prestatgeries

l’edifici.

passat ha que les per d’evolució Łpoques diferents les concebre poder 

per altre i d’un límits els expressar vol es tambØ existent, l’edifici amb 

Tot i la voluntat de generar una nova actuació que mantingui similituds 
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