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Adaptació urbana 
El solar per a la nova biblioteca es troba entre zones de casc urbà i de nova 
urbanització. L'edifici, de proporcions linears, segueix la geometria del solar. El 
costat principal està orientat cap a la plaça dels Països Catalans i l'altra costat 
està donant cap a la urbanització existent. La singularitat de l'edifici, que ja apareix 
en el planejament urbanístic, es manifesta en la seva geometria i les condicions 
urbanístiques, que al contrari de la resta dels edificis del nou eixample, prescriuen 
l'edifici sense alineacions amb els edificis confrontants. 
 
En el sentit volumètric, l'edifici respon a aquesta lectura urbana, augmentant la 
seva alçada a ambdós pols. En planta, l'edifici completa el traç urbà dels blocs de 
vivendes adjacents amb una lleugera contracció. En el sentit programàtic, l'edifici 
respon a la seva ubicació, connectant el programa més públic de la biblioteca 
amb la plaça i la sala multi-funcional amb el centre urbà.  
 
 
Aspectes conceptuals 
Per qüestions de dimensions, accessibilitat, facilitat d'organització i supervisió, 
s'ha ubicat tot el programa de la nova biblioteca en planta baixa, deixant la planta 
primera només per a la sala multi-funcional, podent-se construir en una segona 
fase.  
 
La biblioteca està organitzada al voltant de quatre conceptes principals. El primer 
concepte és la connexió amb la plaça, que s'aconsegueix posicionant la part més 
pública al costat de l'entrada. Aquest espai protagonista, de doble alçada i llum 
zenital, es pot unir mitjançant vàries portes amb la plaça, amb la possibilitat de 
dur a terme esdeveniments especials i servir com a equipament urbà multi-
funcional. 
 
El segon concepte és la posició central de la barra del personal, que pot 
d'aquesta manera supervisar les tres àrees: informativa, de nens i d'adults. 
S'optimitza així l'ús del personal i s'aconsegueix que sempre estigui algú del 
personal disponible per a consultes i supervisió. 
 



El tercer concepte és la relació amb les zones verdes adjacents, que es 
materialitza en semi-pati central en la nova biblioteca. Per una banda permet 
organitzar el programa, deixant contacte visual, i alhora separant subtilment les 
diferents àrees. Per una altra banda, aquest pati verd, centre d'àrees de lectura, 
permet aconseguir l'ambient de tranquil·litat necessari per a la concentració dels 
usuaris. 
 
El quart concepte és la organització de les àrees de servei, que es concentren en 
una línia llarga, separant l'espai de la biblioteca del carrer, protegint acústicament 
i orientant-lo cap a les àrees verdes. 
 
 
Fases de construcció 
El projecte estructura l'edifici de manera que ja des de la primera fase l'edifici obté 
espais principals (espai multifuncional, zona de suport, sanitaris i espais tècnics) 
que defineixen la façana principal cap a la plaça. Les possibilitats de les fases 
són: construir l'edifici fins el pati, començant des de la plaça, o construir sencera 
la biblioteca, deixant la planta primera (espai cívic) per a la construcció en una 
fase posterior. 
 
 
Sistema Estructural 
El sistema estructural s'adapta als volums, a les façanes i als espais. Per al 
sistema estructural s'ha escollit la construcció de pilars-murs en planta baixa. El 
forjat és de formigó. En planta primera el sistema estructural són els murs i lloses 
amb jàsseres encastades de formigó. La facilitat i unificació del sistema 
constructiu permet una ràpida construcció.  
 
Materials 
Els materials escollits corresponen a una clara divisió de la volumetria i el 
programa. La façana de planta baixa, amb alçada única de 2.3m, és composta de 
tancaments lleugers, de diferents tipus, transparents, semi-opacs i opacs. La 
coberta, amb els seus dos volums sortints, està prevista amb un material únic: 
una pedra artificial (formigó especial amb tint i àrids especials) amb un joc de 
diferents especejaments de l'encofrat. A més el formigó permet donar continuïtat 
unitària a tota la superfície del volum de l'edifici, sense juntes que divideixin. 
 
 
Estalvi energètic 
L'orientació de l'edifici i la protecció de les parts transparents del sol amb l'ajuda 
de la pròpia geometria de l'edifici, permet l'estalvi d'energia. La coberta 
ajardinada, el pati i la doble alçada de l'espai orientat cap a sud, permeten l'estalvi 
d'energia a l'estiu, utilitzant la ventilació natural el màxim de temps possible. Es 
proposen climatitzadors separats per a tres sectors, que corresponen al usos dels 
espais en diferents temps: espai multifuncional, biblioteca i centre cívic. 



 
 
Mobiliari 
Per a la distribució del mobiliari s'ha optat per situar les prestatgeries 
perimetralment, en les parts opaques dels tancaments, amb la finalitat d'optimitzar 
l'ús de l'espa. S'han situat al nucli longitudinal, a la façana sud-oest i al mur-
prestatgeria que separa la biblioteca dels despatxos. La resta del mobiliari, 
excepte la zona de suport, no és fix i es pot adaptar als diferents usos i 
configuracions de la biblioteca en el futur. 
 




