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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



… de camí 
 

Proposta pel Casal de Barri de Trinitat Nova de camí...
 

a) Proposta. Volumetria i Disseny. 
 
. L’edifici emergeix de la urbanització: Un element semisoterrat, que aprofita la topografia i s’integra dins 

del projecte d’urbanització. L’edifici esdevé una prolongació del carrer, transforma l’espai lliure exterior en 
un espai social vertebrador i afectiu, que aporta allò que falta: activitat i gent. 

 
. Continuïtat dels espais: L’interior i l’exterior s’entrellacen generant una nova plaça: un espai social 

integrador, conciliador, no discriminador de gènere i edat, que permet simultaniejar i alternar activitats 
dirigides amb les de lliure ús i descans.  
Es crea continuïtat visual i física i es fomenta un ús col·lectiu del conjunt. El resultat és un edifici que 
dilueix la línia entre l’interior i l’exterior.  
La compacitat del volum permet alhora establir accessos puntuals fàcilment controlables. Interior i exterior 
són continus i fàcilment segregables.  

 
. La Casa de les Aigües, element central: El casal esdevé una peça més en el recorregut a la Casa de les 

Aigües. No busca ser el punt d’atenció, ni una icona, al contrari es converteix en un mirador, una 
plataforma, una plaça. 
 

b) Programes i usos. 
 
. La plaça d’accés i la circulació interior: La ubicació del nou accés permet arribar a un punt central del nou 

edifici. Això facilita la circulació interior, facilita el control i redueix les distàncies entre espais. 
 
. Els patis, mecanismes d’una il·luminació interior natural controlada: El semisoterrament s’acompanya 

amb la construcció de dos patis que permeten l’arribada de llum natural a l’interior de manera controlada, 
evitant les incidències de sol directes. Són espais pavimentats arbrats i plantats amb espècies d’arbres 
caducs (es garanteix així controlar la incidència del sol necessària per cada època de l’any sobre 
l’envoltant de l’edifici). 

 
. Usos interiors intercanviables i espais versàtils: La disposició del programa es fa a l’entorn dels dos patis, 

el vestíbul d’accés i un únic àmbit general de circulació. Els espais són sovint contigus els uns dels altres, 
fàcilment intercanviables, agrupables i versàtils.   

 
. Autonomia sala d’actes / Bar: Les dues peces es col·loquen de manera que puguin actuar de manera 

autònoma. El bar se situa a la part superior del conjunt i aprofita l’increment de volum de la sala 
polivalent/sala d’actes per obrir-se a la plaça/coberta del conjunt. Es garanteix així la dotació d’un nou ús 
que actua de motor de la plaça i potencia el pol d’atracció del nou mirador com a espai social. El bar és 
també un accés independent que permet ampliar l’autonomia general del centre.  
 

c) Eficiència energètica i cicle de vida dels materials. 
 

. Cobertes, orientació i utilització d’energies netes: La disposició de les cobertes i la forma d'orientar l'edifici 
permeten reduir substancialment el cost en aïllament i augmentar la inèrcia tèrmica. Els acabats finals de 
l’envoltant són majoritàriament els propis de la urbanització pel què molts dels conceptes de coberta 
acaben essent els propis d'aquest tipus de projecte. El conjunt es combina amb entorns enjardinats que 
contribueixen a l'aïllament solar natural de l'edifici. L’aïllament sonor del conjunt també es veu clarament 
beneficiat per aquest aspecte. 

 
. Sectorització senzilla de l’edifici. El conjunt és fàcilment divisible en diferents unitats (espais comuns, sala 

d’actes, espais d’us i bar): Això permet la flexibilitat d’us i l’optimització del consum.  



… de camí 
 

 
 
 

. Cicle de vida dels materials: En estructura s’evitarà emprar elements adherits als elements de formigó per 
facilitar el desmuntatge posterior. En envoltants l’ús del material ceràmic sense tractar (klinker de 
paviment actual) s’aplicarà majoritàriament no adherit en cobertes (igual que es fa en urbanització). (Al no 
ser un element tractat amb esmalt és fàcilment reciclable). A l’interior s’empraran tancaments fets 
d’elements desmuntables amb acabats fets d’elements reciclats i reutilitzables l’OSB tractat (sense 
formaldehids). S’usaran fusteries de fusta.  
 

d) Coherència i sistema constructiu. 
 

. Ús de solucions senzilles / tradicionals. L’edifici es resol amb sistemes constructius similars als emprats 
per la urbanització: Moviments de terres fàcils, estructures senzilles i murs amb us de peces ceràmiques 
petites tradicionals (fàcilment reparables). Les obertures generades en aquests murs són coherents amb 
el sistema constructiu.  
 

e) Cost màxim de la intervenció. 
 

 Estimació de pressupost.   
 
El semisoterrament permet reduir substancialment 

els costos en envoltant i generar un edifici més 
sostenible tèrmicament (pel què el cost de la 
climatització també baixa substancialment). Els costos 
de moviment de terres i contenció es veuen clarament 
compensats per aquests aspectes.  

 
Els acabats de l'interior són austers, semindustrials 

de fàcil execució i  manteniment. 
 
El semisoterrament permet també que la proporció 

de perímetre de façana sobre el conjunt sigui molt 
menor que en un edifici exempt convencional. Permet 
també un increment de la inèrcia tèrmica del conjunt. 
Tot plegat es tradueix en que les necessitats de clima 
de l'edifici siguin molt menors als habituals. Aquest 
aspecte, no només té una incidència substancial sobre 
el cost de compra dels equips (reflectit en aquesta part 
del pressupost) sinó també en el cost de manteniment 
de l'edifici en tots els sentits (el clima ésla instal·lació 
que més incidència té en el manteniment d'aquest 
tipus d'edificis). 

 
La baixa demanda energètica es complementa 

amb la implantació d'un camp de captadors solars 
emprant làmines fotovoltaiques flexibles (tipus 
onyxsolar o equivalent) que s'ubiquen a la la coberta 
superior de l'edifici sense emergir (la més exposada 
del conjunt i la única no transitable). L'energia 
produïda amb aquest sistema ajuda a assolir el 
propòsit d'autosuficiència energètica del conjunt. 

   
33,00% Estructura 353.408,41

 Moviment de terres 53.546,73
 Fonamentació / Murs contenc. 107.093,46
 Elements portants verticals 64.256,07
 Elements portants horitzontals 128.512,15

18,00% Envoltant 192.768,22
 Cobertes 96.384,11
 Façanes 74.965,42
 Terres 21.418,69

19,00% Tancaments i acabats interiors 203.477,57
 Tancaments fixos 58.901,40
 Paviments 32.128,04
 Revestiments 42.837,38
 Falsos sostres 42.837,38
 Portes 26.773,36

29,25% Instal·lacions 313.248,36
 Producció clima (gas) 80.320,09
 Distribució Clima (gas) 42.837,38
 Producció energètica (solar) 21.418,69
 Electricitat (inc. enllumenat) 91.029,44
 Veu i Dades i telefonia 42.837,38
 Aigua 16.064,02
 Sanejament 8.032,01
 PCI 10.709,35

0,75% Seguretat i Salut 8.032,01
   
 P.E.M. TOTAL 1.070.934,56

 
S’estima finalment que el cost total del conjunt pot arriba a ser a l’entorn d’un 18,5% més econòmic del 
que preveuen les bases del concurs: Un total de P.E.M. de 1.070.934,56€ que correspon a un PEC total 
(i.v.a. inclòs) de 1.542.038,68€.  
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Dades sobre el concurs 
 

Nom del concurs / Objecte 

 
CONCURS DE SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE  PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN 
EQUIPAMENT DESTINAT AL CASAL DE BARRI DE TRINITAT NOVA 
 

Organisme que convoca el concurs 
 
BIMSA 
 

Caràcter del concurs 

 
D’idees 
 

Tipus de procediment 

 
Obert 
 

Composició del jurat 
 
Nacional 
 

Naturalesa del jurat 
 
Intern a l’organisme convocant 

Crida 
 
Nacional 
 

Resultat del concurs 

 
Guanyador / 1er Premi 
 

Data de resolució del concurs  
29 d´octubre del 2014 

 
 
Dades sobre el projecte 
 

Nom del projecte presentat / Lema 
 
 
De Camí 

Autor/Autors UPC 
 
Marta Bayona Mas 
 

Altres autors 
 
Albert Valero Cabré, Lluís Cantallops Dalmau i Marta Vicente Carrió 
 

 


