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INTRODUCCIÓ ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓ ESTRUCTURA INSTAL·LACIONS IMATGES

LA BIBLIOTECA. BIBLIOTECA DE BARRI

Tal com ho expressa el Manifest de la Unesco de la Biblioteca Pública (1994), la biblioteca pública és un centre local d’informació que facilita tot tipus de coneixement i informació als 
seus usuaris, i els seus serveis es fonamenten en la igualtat d’accés per a tothom, sense tenir en compte l’edat, la raça, el sexe, la religió, la nacionalitat o la classe social.  Les col·leccions 
i els serveis han d’incloure materials en suports tradicionals i en tecnologies modernes i és fonamental la qualitat, l’actualització d’acord amb l’evolució de la societat, i l’adequació a 
l’entorn local

El Mapa de la Lectura Pública de Catalunya, d’acord amb el que determina l’article 28 de l’esmentada Llei del sistema bibliotecari de Catalunya, ha de recollir les necessitats de la lectura 
pública i ha d’establir el tipus de servei que correspon a cada població, i és responsabilitat del Departament de Cultura la seva elaboració i actualització. Situació de les biblioteques al 
districte de l’Eixample el 2008:
 

Documents Superfície Personal Horari
Biblioteca Joan Miró 61.458 750 2 bib. - 4 t èc.aux. - 1  sub. 33 h
Biblioteca Sagrada Família 57.718 2.641 6 bib. -11 tèc. aux. - 2 sub. 60 h
Biblioteca Sant Antoni - Joan Oliver 21.945 1.322 2 bib. . 5 tèc. aux. 40 h 30’
Biblioteca Sofia Barat 35.302 535 2 bib. - 4 tèc. aux. 40 h 30’
Biblioteca Fort Pienc 41.049 1.091 3 bib. - 5 tèc. aux. - 1 sub. 52 h
Biblioteca Infantil i Juvenil Lola Anglada 25.690 270 1 bib. - 1 tèc. aux. 33 h

 
Donada aquesta situació i en relació amb els estàndars del Mapa de Lectura Pública, es conclou que el districte té una biblioteca central adequada, 3 biblioteques locals adequades i una 
biblioteca local insuficient, i per tal cal construir-ne una de nova.

Requeriments del programa

· Accés comunicat i visi ble des de l’espai públic, tant des del carrer com des de l’interior de la plaça.
· Accés independent de les aules d’estudi i sales polivalents, per tal de poder funcionar segons els horaris que convinguin.
· Il·luminació difusa garantida a tots els punts, i amb control solar quan sigui necessari
· Ventil·lació.
· Espais exteriors.

PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA

PLANTA 2, 3 I 4

L’ESCOLA BRESSOL. ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL DE DUES LÍNIES

Actualment, el model arquitectònic més habitual, que representa el 50% de les escoles bressol de l’Ajuntament, és una escola construïda en planta baixa amb capacitat per a vuitanta-un 
infants distribuïts en sis aules. La distribució de l’espai s’orienta cap a un entorn acollidor que ha de satisfer les exigències de la legislació vigent i garantir el màxim aprofitament de la 
superfície construïda i de la llum natural, d’acord amb les consignes de sostenibilitat i estalvi. L’organització i moblament dels espais interiors i del pati de jocs també segueixen aquestes 
prescripcions i n’inclouen d’altres directament relacionades amb les necessitats educatives dels infants, com la seguretat, l’accessibilitat, la visibilitat, la intercomunicació, la flexibilitat 
i l’adaptació.

Requeriments del programa: 

· Accés ampli i directe des del carrer per a poder recollir els nens còmodament, i també amb relació amb la plaça.
· Assoleiament de les aules i accés directe al pati.
· Transparència dels tancaments, facilitant l’acció autònoma de l’infant. Així tots els educadors es responsabilitzen de tots els infants.
· Espais diàfans, amplis i interrelacionats.
· Continuïtat entre els espais interiors i exteriors, donant més possibilitats a l’infant, engrandint l’aula sense necessitat de proposar una única activitat en grup.
· Elements proporcionals als usuaris, com per exemple les finestres, que han de permetre que l’infant pugui veure què hi ha a l’altre banda.
· Edificació dels espais principals en una sola planta, permentent que l’infant es pugui moure amb la major autonomia possible.
· Protecció visual del pati, que es conseguirà amb el desnivell del terreny.
· Espais accessibles i segurs. L’edifici ha de facilitar l’accessibilitat dels usuaris més petits per tal de potenciar la seva autonomia. 

HABITATGES

Les noves necessitats de l’habitatge fan necessària l’aparició de nous tipus d’habitatge. En aquest cas parlem de 30 habitatges de lloguer de curta durada, seguint el Programa d’Actuació 
del Districte de  l’Eixample. Estan pensades per a persones que necessiten habitatge temporalment ja sigui per estàncies llargues a un hospital, turisme, feina...  i tenen per tant, una 
gran rotació d’ocupació. Són habitatges sense un usuari clar definit; per tant han de ser realment flexibles i perfectibles, poc definides, que es presentin com a una caixa amb un comfort 
màxim amb possibilitat de ser millorades.

Requeriments del programa:

· Gran flexibilitat dels espais i possibilitat de la seva transformació en un futur.
· Bona orientació segons els programa i ventil·lació creuada.
· Aprofitament passiu.
· Durabilitat i resistència dels acabats.
· Relació amb els habitatges existents al solar.

L’ESPAI PÚBLIC

Seguint en el marc de recuperació d’interiors d’illa de ProEixample, el nou espai públic es planteja com a un nou interior d’illa. Anteriorment anul·lat pel parc de bombers i un passatge 
estret d’accés de mercaderies al mercat, el nou espai central de l’illa crea un esponjament del teixit de la ciutat i dóna un espai públic digne als nous dos equipaments i al nou Mercat del 
Ninot. Es planteja un gran espai central que permeti el desenvolupament d’activitats públiques així com donar un nou espai de referència al barri, connectat a dos altres petits espais a les 
cantonades, que corresponen als accesos als dos equipaments.

ALTRES. CAFÈ-RESTAURANT I DOS LOCALS.

Per tal d’introduir més diversitat d’usos i enriquir l’espai, en la proposta situem tres locals d’ús privat, dos en planta baixa, i un en planta primera. El cafè-restaurant se situa estratègicament 
sota l’edifici existent, amb entrada tant des del carrer Villarroel com des del centre de la plaça.  Situat al costat del mercat, els nous equipaments i l’Hospital Clínic i l’Escola Industrial ja 
existent, es planteja com a un nou lloc de trobada. Els altres dos locals afegeixen diferents usos tant en planta baixa com en planta primera.

EL PROGRAMA
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Grau d’activitat dels diferents espais segons el moment del dia.

Edat dels usuaris segons la franja horaria i tipus d’activitat.
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8 habitatges 42,63m² 341,04 m² 447,94 m² s.u.
2 habitatges 53,45m² 106,9 m² 768,08 m² s.c.

8 habitatges 42,63m² 341,04 m² 447,94 m² s.u.
2 habitatges 53,45m² 106,9 m² 768,08 m² s.c.

9 habitatges 42,63m² 383,67 m²
1 habitatges 53,45m² 53,45 m² 547,88 m² s.u.
Coberta espai comú 110,76 m² 884,1 m² s.c.

Zona treball intern Espais administratius Local oficines
Direcció 46,38 m² Sala educadors 26 m² Local 199,15 m²
Treball intern i taller 75,17 m² Secretaria / direcció 13,42 m² Bany 3,33 m²
Àrea de descans 14,91 m²
Bany 4,09 m² Espais de servei
Magatzem logístic 20,64 m² Vestidors i serveis 25 m²
Dipòsit documental 32,89 m² Neteja i bugaderia 25 m²

Magatzem 18,18 m²
Àrea de suport i formació

Espai de formació 60,94 m²

HABITATGES BIBLIOTECA ESCOLA BRESSOL LOCALS
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Espai de formació 60,94 m
Banys 15,93 m²
Sala de treball en grup 1 19,99 m²
Sala de treball en grup 2 21,28 m²
Sala de treball en grup 3 20,16 m²
Sala de treball en grup 4 21,28 m²
Sala de treball en grup 5 20 m²
Sala neteja 7,61 m²

Zona general
Àrea de música i imatge 191,41 m²
Àrea de fons general 672,76 m²
Banys 15,2 m²

1570,72 m² s.u.
Terrassa 116,03 m² 2314,88 m² s.c.

Accessos bloc 1 Zona d'acollida i promoció Zona d'acollida Local comercial
Vestíbul 49,24 m² Vestíbul edifici Villarroel 97,49 m² Vestíbul 54,54 m² Local 108,72 m²
Sala residus 14,28 m² Sala polivalent 1 63,84 m² Guardacotxets 6,12 m² Bany 5,9 m²
Sala comptadors 15,26 m² Sala polivalent 2 74,69 m² Bany per a visites 4,52 m²

Instal·lacions 18,6 m² Cafè-restaurant
Accessos bloc 2 Magatzem 16,31 m² Espais de servei Àrea general 247,53 m²

Vestíbul 47,06 m² Banys 13,93 m² Cuina 29,66 m² Cuina 28,05 m²
Salaresidus 13,32 m² Vestíbul edifici nou 86,6 m² Rebost 12,8 m² Rebost 8 m²

PB

Salaresidus 13,32 m Vestíbul edifici nou 86,6 m Rebost 12,8 m Rebost 8 m
Sala comptadors 16,19 m² Instal:lacions 14,8 m² Instal·lacions 13,23 m² Banys 19,22 m²

Banys 21 m²
Espais docents

Zona infantil Sala d'usos múltiples 111,77 m²
Àrea fons d'imaginació 107,6 m² 2 aules -1 any 96,53 m²
Àrea fons infantil 125,28 m² 2 aules 1-2 anys 96,53 m²

2 aules 2-3 anys 112,86 m²
Zona general 1938,55 m² s.u.

Àrea de diaris i revistes 187,08 m² 2415,96 m² s.c.

Aparcament privat
66 places 1837,64 m²
Instal·lacions 23,2 m²
E. T. 11,61 m² 1954,66 m² s.u.
Dipòsit aigua 82,21 m² 2127,04 m² s.c.

1599,11 m² s.u. 2203,89 m² s.u. 646,16 m² s.u. 619,9 m² s.u.
2720,11 m² s.c. 2703,4 m² s.c. 956,87 m² s.c. 729.89 m² s.c.

amb aparcament 4848,04 m² s.c.

TOTAL
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Qualificació del sòl segons l’Ordenança de rehabilitació i millora de l’Eixample
22-11-2002

El terreny consta de una qualificació de 7a, equipaments comunitaris i dotacions 
de caràcter local, i considerant el que ja hem dit abans, el tipus d’equipaments que 
li pertoca a aquesta parcela serien el cultural i el docent. Les condicions són les 
següents:

Tipus d’ordenació: edificació aïllada

Altura màxima: 12m, sobrepassable quan es justifiqui per les característiques i fina-
litats de l’equipament fins a un màxim de 18m. 

Ocupació màxima en planta baixa: 60%

Intensitat d’edificació neta: 1m² sostre/m² sòl

Forma i distribució de l’edificació: la forma i distribució dels cossos de l’edificació 
hauran de permetre la sistematització d’espais de l’interior dels solars per a jardins 
i patis.


