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B I B L I O T E C A  I  A R X I U  M U N I C I P A L  A  L A  P L A Ç A  D E  S A R R I À

La nova biblioteca parteix de la idea d'apropar el nou equipament a la
plaça, mitjançant la creació d'un gran porxo d'accés i situant les zones
més atraients per al públic en contacte amb l'espai urbà. No obstant,
l'edifici tracta de mimetitzar-se amb l'arquitectura existent de la plaça,
actuant com a un element més del barri i no com a un element per sí
mateix; només en el filtre amb la plaça trobem la voluntat de crear un
diàleg més monumental.

La funcionalitat va directament relacionada amb la voluntat
arquitectònica de l'espai. L'edifici es concentra en sí mateix creant un
diferents franges funcionals, aprofitant la il·luminació natural en les
zones de treball i creant unes relacions visuals directes dins de
l'edifici i també amb l'espai exterior. El gran espai central ens
proporciona una il·luminació natural indirecta, però a l'hora ens articula
l'espai de la biblioteca.

Programàticament l'edifici s'organitza en tres grans blocs. En planta
baixa es sitúen les activitats que generen més soroll, i es troben
separades físicament de la resta d'activitats; fons infantil i àrea de
diaris i revistes; en planta soterrani, es troba l'arxiu i la sala
polivalent; i en planta primera i segona; l'àrea de informació i fons
general.

Totes aquestes zones estàn regulades per un espai central iluminat
zenitalment i que serveix a l'hora com a connexió mitjançant els
elements de comunicació vertical; en planta soterrani aquest espai
central serveix com a hall per a la sala polivalent i per a l'arxiu, però
a més serveix com a espai d'exposició temporal.

En la façana que dóna al nou carrer; es sitúen totes les àrees que
necessiten una compartimentació degut a l'ús previst, així com a els
ascensors i escales protegides; permetent d'aquesta forma tenir
plantes totalment lliures i relacionades entre sí visualment.

Façana de lames orientables a la Plaça
com a filtre i control de l'asolellament.

Col·locació de plafons d'absorció acústica en el
lluernari per tal de garantitzar al màxim el confort. La
geometria ens facilita també un control solar .

Reserva de sòl per a construcció
d'habitatges (PB + 3)

Zona de col·locació de maquinaria amb accés per
l'escala protegida

Planta primera i segona: les plantes estàn destinades
a la zona d'informació i fons general. Totes dues tenen
una planta totalment lliure, a excepció de la franja que
dona al nou carrer, on es situen tots els serveis i les
aules que necessiten uns requeriments especials.

Façana ventilada amb una organització modular de
obertures. L'espai interior s'organitza per tal
d'aprofitar al màxim la il·luminació natural.

Escala d'emergència ventilada amb sortida directa al
carrer, amb la utilització de lames fixes seguint el
mateix patró de la façana de la plaça.

Sala polivalent amb grades retràctils i
amb separacions mòbils per tal de donar
la màxima polivalència a l'espai.

PLAÇA DE SARRIÀ

L'estructura està formada per pòrtics
conformades per bigues metàl·liques BOYD
IPE; per tal de poder passar els
conductes de climatització.

Façana vidriada oberta cap a la plaça

Lluernari d'il·luminació de l'espai central.

Fonaments amb murs pantalla perimetrals
i llosa de fonamentació.

PASSEIG DE LA BONANOVA

PLANTA SOTERRANI

PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGONA

PLANTA COBERTA

MENOR DE SARRIÀ

Porxo principal d'accés que actúa com a
filtre públic-privat amb la plaça.

L'ESPAI ARQUITECTÒNIC

ESQUEMES D'INTENCIONS

L'edifici s'aboca a la plaça amb un gran porxo d'accés, tractament de la
façana de planta baixa com una prolongació d'aquest espai, diferent de
les plantes superiors.

AXONOMETRIA EXPLOTADA


