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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
Descripció del projecte.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 2

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

LEMA: TANCREDI
 
1.- MEMÒRIA FORMAL i CONSTRUCTIVA 
 
El projecte proposa la rehabilitació de l’actual edifici del mercat de Vallvidrera per a 
transformació en equipament públic d’ús lúdic i social, per tal d’oferir un àmbit de 
participació ciutadana, oferint activitats culturals per a la ciutadania. 
 
La proposta tècnica proposa com a punt de partida el manteniment de l’estructura, els 
tancaments i la coberta existents, per tal de conservar les singulars condicions 
espacials de l’antic mercat, respectant el caràcter de l’edifici i alhora contenint la 
despesa econòmica de la intervenció.  
 
L’accés a l’edifici es realitza des de la façana principal, en la confluència dels c. Reis 
Catòlics i crtra. de Vallvidrera, de manera que els usuaris i visitants de l’edifici es 
distribueixen al llarg del “foyer” que des de l’entrada dona accés a la sala 
multifuncional i a la resta de sales i despatxos de l’edifici, en un espai de doble alçada 
sota l’estructura vista de la coberta original inclinada. 
 
Les intervencions a l’estructura són puntuals i es limitaran a la previsió d’una possible 
modificació de l’estat de càrregues de l’edifici (segons les dades dels assajos 
pertinents) i l’estintolament de dos pilars centrals en l’espai destinat a sala 
multifuncional, per tal de permetre, segons les necessitats del programa i del Districte, 
un ús diàfan i sense interrupcions espacials a la sala. 
 
Per a la resta de noves sales polivalents, espais per a entitats, despatxos i magatzems 
es plantegen forjats “lleugers”, a diversos nivells intermitjos, amb estructura metàl·lica 
i/o de fusta, ancorats a l’estructura existent. Les divisions interiors es realitzen amb 
solucions constructives mecàniques reversibles, amb tancaments  de subestructura i 
taulells de fusta, amb aïllament, sempre amb mecanismes d’unió a base de cargolar 
(sense soldar, adherir o enganxar). 
 
Per aprofitar la llum natural els sostres i paraments principals seran de color blanc, 
amb acabats de pintura a l’aigua. Per a l’ús intensiu de l’edifici es proposa un paviment 
de gres porcelànic, per facilitar el manteniment i garantir la seva durabilitat. 
 
Els tancaments de façana i la coberta es trasdosaran, incorporant aïllament tèrmic per 
tal de limitar la demanda energètica i reduir el consum. Així mateix es substituirà 
l’envidrament de les finestres existents per envidrament doble amb càmera. Per a la 
regulació i aprofitament de la llum natural es disposaran gelosies de lames, que també 
garanteixen la seguretat enfront el vandalisme de l’equipament. 
 
Finalment, per tal afavorir el caràcter i configuració de l’edifici es proposa l’eliminació 
del volum existent amb una escala existent (fora de la normativa actual) adosada al 
volum principal de l’edifici. Així mateix es cedeix de forma íntegra la superfície en 
planta soterrani al C.A.P., per tal de millorar les seves condicions d’ús. 
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2.- MEMÒRIA D’EFICIÈNCIA ENERGETICA 
 
Es prenen com a basics els criteris de sostenibilitat per a rehabilitació d’edificis 
existents potenciant les virtuts de l’actual mercat i desenvolupant noves solucions per 
pair problemes existents.  
 
Hem aprofitat al màxim els espais oberts originals per afavorir la ventilació natural 
que es produeix al poder gaudir de les obertures situades en orientacions contraries. 
Donada la secció de l’edifici actual, aprofitant la variació d’alçada es permet la 
circulació d’aire de manera natural aprofitant la diferencia de temperatura de l’aire a 
diferent cota. Amb una aportació de ventilació mecànica mínima es poden aconseguir 
fluxos d’aire que regulin la temperatura i garanteixin la renovació d’aire amb consums 
energètics mínims. Col·loquem sistemes de ventilació mecànica amb recuperadors de 
calor estàtics  i conductes (canals, filtres, difusors,...) en el fals sostre de la sala 
multifuncional amb accés directe des de les zona d’instal·lacions situada sobre el 
magatzem del teatre.  
 
L’ampli ventall de finestres situades a les tres façanes permet una il·luminació, tant 
dels espais comuns com de les sales de treball,  constant  de manera natural 
optimitzant l’ús de llum artificial reduint-ne el seu consum. Es col·locaran aparells de 
baix consum elèctric i detectors de presencia.  
Les obertures queden protegits per una pell metàl·lica que, tot i ser una col·locats com 
a resposta antivandàlica, aconsegueixen aprofitar el sol d’hivern però protegint de la 
raciació solar a l’estiu. 
 
Els tancaments a nord i la coberta han de ser tractats especialment durant la 
rehabilitació de l’edifici col·locant un aïllament superior i reduint al màxim la 
permeabilitat a l’aire anul·lant qualsevol possibilitat de ponts tèrmics. 
 
Així mateix, a la coberta es preveu una instal·lació per a la captació solar tèrmica, 
per al suport en la producció d’aigua calenta sanitària. 
 
La xarxa de recollida d’aigües serà separativa amb recirculació d’aigües grises per 
descarrega dels inodors. 
 
Es col·locaran mecanismes d’estalvi de consum d’aigua mitjançant inodors amb 
doble descarrega, aixetes amb airejadors i temporitzadors. 
 
Els materials de l’edifici estan pensats per ser durables i que necessitin un 
manteniment mínim, amb especial interès pels que es troben situats a l’exterior i a les 
zones de pas d’us públic. 
 
L’edifici adopta diverses pautes de disseny bioclimàtic i desenvolupa estàndards 
europeus de construcció amb més projecció basats en el sistema Passivhaus, per al 
disseny d’edificis de baix consum energètic i costos de manteniment econòmics (avui 
en dia, en el cicle de vida d’un edifici, la despesa pel seu manteniment pot doblar en 
pocs anys l'import del pressupost d’execució) 
 
El resultat d’aquestes pautes de disseny produeix un estalvi considerable en el 
manteniment de l’edifici i en la seva despesa energètica. 
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Dades sobre el concurs 
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