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AGRESSIÓ

L’emplaçament es troba assetjat acústica i visualment, per les activitats urbanes que es des-
envolupen al seu voltant.
En el seu entorn més immediat, hi trobem els aparcaments d’un gran equipament comercial, 
una escola d’infantil i primària i les cotxeres d’un complex residencial.   

BASTIÓ

L’edifi ci ha de defensar el seu interior de les agresions exteriors. Necesita d’un mur que abo-
serveixi aquests atacs. 

INTROVERSIÓ 

El mur assoleix un gruix que permet el desenvolupament del programa. Intramurs es pro-
posa un paisatge alternatiu serè però empàtic, obert i confi at. Un paisatge entorn al qual 
s’articula tot el projecte. Un atri que proporciona ventilació natural, maximitza la llum del dia 
i connecta visualment tots els espais. 

ENCAIX URBÀ

Es reculen les façanes nord i est per reduir la pressió sobre l’habitatge existent i l’equipament 
escolar. Garantint així la ventilació i la llum natural als tres edifi cis. La façana principal recula 
per mantenir l’alineació de carrer.  

APERTURA AL CARRER

S’endinsa la façana respecte el carrer remarcant l’entrada i creant un punt de trobada. Els 
elements del programa amb mes vocació expositiva s’ubiquen en aquesta part frontal de 
l’edifi ci. Fent-los visibles vers l’exterior generant curiositat i atracció en els vianants.  

SECTORITZACIÓ I ACCESSIBILITAT

L’ala est es destina al públic més adult. Es situa a la part més planera i s’hi construeix un cos 
de dues plantes. La planta inferior, semi soterrada, es destina al treball intern aprofi tant la 
possibilitat d’accés directe des de l’exterior mitjançant tràfi c rodat.

ADAPTACIÓ TOPOGRÀFICA

L’ala oest, destinada al públic infantil, descendeix suaument adaptant-se a la topografi a del 
lloc. Aquesta s’obre al pati interior on el desnivell existent permet la convivència entre adults 
i infants.  

FLEXIBILITAT

Es proporciona a l’edifi ci una dualitat programàtica que li permet funcionar com a biblioteca 
municipal els dies laborals i com a equipament de barri els dies festius. Aquesta fl exibilitat 
s’aconsegueix ubicant la part del programa funcional de caràcter més expositiu i polivalent 
(sala d’actes, aules de suport, cafeteria i serveis sanitaris) a la capçalera de l’edifi ci. 
Una capçalera autònoma de la resta del complex.  

BUCLE

Els elements de comunicació en vertical es situen en llocs estratègics per tal d’evitar culs de 
sac en la circulació dels usuaris. D’aquesta manera s’aconsegueix un bucle intern que facilita 
una circulació més fl uida.  

SUPERFÍCIE DE PARCEL·LA
3.753 m²

SUPERFICIE CONSTRUÏDA
2.485 m²

OCUPACIÓ
42%

EDIFICABILITAT NETA
0,66
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