
CONCURS DE PROJECTES PEL CENTRE DE
SERVEIS SOCIALS AL PUTGET i FARRÓ
(BARCELONA)

(CONCURS GUANYAT i ADJUDICAT)

MEMÒRIA
... sumant vida col·lectiva a un teixit antic densificat

El nou edifici se sitúa en una cantonada del núcli del barri de Sant Gervasi
de Barcelona, un entorn de carrers estrets, on la sequencia tradicional de
cases individuals s’ha transformant en una floració saltejada d’edificis d’us
residencial semi-intensiu, amb heterogeneitat de materials i alçades, fruit
de la variació en el temps de la normativa urbanística.

El solar es caracteritzava per la presencia d’un árbol centenari en un dels
seus extrems, plantat al pati pels primers habitants, i que amb els anys es
va guanyar l’estima del veinat.

Des del primer moment es va pensar en una construcció discreta,
austera i que connectes amb el monumental arbre. En un barrio dens,
el nou equipament havia de contribuir a enriquir l’espai col·lectiu, a més de
ser referent de la presencia pública a la ciutat.

Es va proposar compactar la volumetría de l’edifici i lliberar el màxim espai
liure exterior, de forma que permetés desenvolupar un ambient de jardí,
tot emmarcant l’árbre com element singular.

Es va pretendre enfatitzar una percepció de l’actuació com a nou “espai
col·lectiu del barri” al servei de la comunitat, incorporant l’àntic jardí com
a espai d’acces.



El programa es va organitzar en bandas diferenciades: una més
introvertida per a espais de servei, i una altra més extrovertida, mirant
cap a l’àrbre.

El carrer es troba amb un volum compacte sobre un socol transparent i
reflectant, obert cap les vistes a l’árbre, i que recull de forma puntual
alguna continuitat amb el material cotidià de fusta disposat al jardí, i on el
sequenciat vertical se ha anat repitint consistentment... Unes línies
verticals que s’enfilen desde el terra, com a qualsevol jardí.

En resum, un nou edifici públic en un núcli antic de la ciutat que se ha de
sentir com d’acollida i tranquilitat; i executat amb els criteris més
novedosos de sostenibilitat constructiva i energètica.
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