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situació

Sarrià-Sant Gervasi és el Districte de Barcelona que agrupa un major nombre de centres educatius. Tantmateix, compta amb pocs 
recursos a nivell d’equipaments públics, com ara biblioteques, àrees d’estudi, o simplement llocs d’oci per la població estudiant. 

Paral.lelament, l’últim tram de Via Augusta sempre ha estat una àrea de difícil definició, per una sèrie de circumstàncies, que l’han 
convertit en un límit molt dur:

- desde l’establiment dels ferrocarrils de Sarrià es va crear un mur que impedia la comunicació fluïda amb el nucli antic.
- l’adequació de Via Augusta en fer-se el soterrament i la transformació dels túnels de Vallvidrera van crear un fort desnivell que va 
augmentar la discontinuïtat del teixit. 

En el context de les obres d’adequació que s’estan duent a terme a la zona, i aprofitant la demanda de concentració de les oficines 
de gestió i alguns equipaments adminsitratius del barri, es proposa la implantació d’un centre cultural per a gent jove que completi 
la xarxa dispersa de petits equipaments existents i amplïi l’oferta. Es crearà un nou punt d’atracció, en el què serà un nou nexe de 
comunicació important, un cop es completi la Línia 9 a la zona.

L’indret concret, el solar que queda buit entre els carrers de l’Hort de la vila i Via augusta al seu pas per Sarrià, és un limit a mig 
determinar que ha quedat mancat de concreció enmig de tota la sèrie d’actuacions que s’han dut a terme a la zona. D’una banda 
mostra la ferida oberta del teixit suburbà antic de Sarrià causada pel tall que representa la connexió de Via Augusta envers els 
tunels de Vallvidrera. D’altra banda, els successius arranjaments de la línia del tren sempre han fet de l’indret una mena de carrer 
del darrera de Sarrià. 

Actualment, es pot percebre clarament la diferència de grà entre l’edificació antiga en parcel.les de cos i els blocs més moderns 
dels anys setanta.
El solar concret ha quedat sense edificar per raons desconegudes tot i estar qualificat com a tal, i actualment es fa servir com a 
aparcament salvatge, en previsió de que es perllongui el carrer de la Mare de Déu de Núria com està previst.

implantació i programa

La meitat de la parcel.la escollida es troba ocupada pels ferrocarrils en subsòl a poca profunditat. Aquest  “inconvenient” esdevé 
l’objecte del projecte. El volum es recolza sobre l’altre meitat disponible del solar, creant un voladiu que permet i accentua la con-
tinuïtat del carrer existent i esdevé un fort reclam, un símbol visual, que alhora és un regal a l’espai públic, atès que es genera una 
mena de porxada de dimensió considerable que pretén donar certa sumptuositat a l’espai del vianant, sempre dins de la consid-
eració de l’escala.

Un cop el carrer és continu, les dues places als costats del solar queden vinculades com una llengua verda que es relaciona amb la 
continuació de l’espai públic sobre els túnels de Vallvidrera i s’extén cap al nou parc d’ Oriol Martorell i l’estació de FGC. Aquesta 
unitat es fa més clara si es proposen els carrers entrants al nucli antic com a peatonals. La franja verda saneja el límit imperfecte 
entre Sarrià i la Via augusta.

El projecte es tracta d’un edifici-estructura amb voluntat de planta lliure. El volum total acull una superfície construïda de 2500m2 
sobre un solar de 842m2 en planta baixa més quatre. D’aquesta forma es troba un grau mig entre els blocs mes moderns de planta 
baixa més sis i les cases de cos de planta baixa més dos i més tres

La diagonal que força el pas soterrat del tren divideix a nivell programàtic l’edifici en una part que toca a terra, que contindrà 
funcions administratives, i una meitat “elevada” sobre el carrer, que acollirà tots els usos més públics i educatius. Unes caixes 
escultòriques que allotgen el programa fix a cada pis, articulen la distribució, marcada en cada planta per la diagonal de circulació 
i ajuden a delimitar els espais flexibles.

concepte estructural

El concepte estructural de l’edifici tendeix cap a l’optimització de barres per tal d’absorbir les deformacions diferencials que es 
donen en el voladiu oblicu, i els esforços torsors sobre l’edifici. L’estructura es projecta en els plans de l’envolcall i esdevé motiu 
estètic, tractant l’envolvent d’una forma neutra i aparentment homogènea.

Es tracta d’una malla estructural tridimensional de perfils tubulars d’acer amb les façanes treballant com a gelosies per sostindre 
el voladiu, en les quals s’han optimitzat les barres per tal que només hi treballin aquelles diagonals solicitades a tracció, i suportant 
tallants i moments en perfils horitzontals i muntants.

La reacció en el terreny esdevé un punt complexe, atès que el gran voladiu d’esbiaix transmet les càrregues sobre el terreny de 
forma irregular, amb moments en la base. A més es requereix que per evitar interaccions amb la línia de ferrocarrils existent, les càr-
regues es transmetin en profunditat. Es proposa una fonamentació de pilotatges en profunditat, amb pilotis treballant puntualment 
a tracció, i rigiditzat el soterrani i arriostrant-lo per tal d’absorbir els moments en la base. Alhora es proposa que la fonamentació 
sigui independent del mur pantalla d’excavació del soterrani per tal de no carregar el terreny colindant i la linia de tren, i alhora 
aconseguir cert aïllament de les vibracions.

materialitat

El fet que l’edifici tingui una estructura tan rellevant i aquesta es mostri, es tradueix en la necessitat de concebre una solució 
d’envolvent que la integri i es comporti amb ella de forma coherent. Per això s’ha optat per una envolvent homogènea i d’apecte 
abstracte, que tracti l’edifici com un volum, i que permeti l’apreciació de l’estructura a través seu jugant amb la transparència. 

La sol.lució constructiva escollida consisteix a un doble mur de vidre, amb una cambra d’aire ventil.lada de 90cm entre paraments i 
amb filtre solar a l’interior en forma de cortinatges de teixit metàl.lic. Aquesta doble pell s’extén per tot el voltant de l’edifici, traduïnt-
se en una coberta freda ventil.lada en la part superior i absorvint tot el soterrani com a part d’aquest coixi d’aire que es crea entre les 
dues pells. Aquesta façana permet el pas de forma exenta de l’estructura entre els dos plans de vidre, sense crear-hi interferències. 
Alhora, el sistema de cambra ventil.lada amb molta inèrcia d’aire renovable permet l’aprofitament del mur com a agent en mètodes 
passius d’aprofitament energètic a nivell climàtic.

Les sol.lucions emprades per estructura i acabats constructius tenen la intenció de donar un aspecte a l’edifici una mica industrial, 
com de lloc resistent i a mig personalitzar pels usuaris i les activitats que hi duguin a terme. Així, es deixen els perfils vistos amb la 
protecció contra incendis vista, aixi com els forjats, i l’unic acabat és un fals sostre de teixit metàl.lic o de xapa perforada, que mig.
amitza les instal.lacions. Els paviments són de formigó fresat i polit, complementables amb estores.

S’ha intentat apostar per la flexibilitat en totes les actuacions interiors de distribucio i acabats. D’aquí que fora de les peces fixes 
esculturals, s’organitzi l’espai entorn de elements de mobiliari exents i mampares de vidre flexibles i modulables, intentant evitar a 
tota costa l’us d’envanería.

instal.lacions

En coherència amb l’apecte donat als acabats constructius, les instal.lacions s’han previst per ésser flexibles i disposables al marge 
del seu impacte en l’aspecte general. S’han reservat els espais necessaris d’acord a normativa per a garantir un servei adecuat i un 
suministrament i funcionament apropiat d’aigua sanitaria, electricitat, gas, ventil.lació i clima, així com les evacuacións pertinents 
d’aigues residuals i gasos. També s’ha considerat la pertinent aportació energètica d’aigua solar, amb la posssibitat de instal.lació 
de aprofitament solar fotovoltaïc. Les instal.lacions es disribueixen verticalment en calaixos i cambres tècniques centralitzades junt 
a les peces fixes, i la distribució horitzontal es fa penjada dels forjats, vista o protegida pel fals sostre perforat. La generosa altura 
de forjats de 4,20m permet fer-hi passar instal.lacions amb facilitat.

En el disseny s’han tingut en compte les consideracions d’accessibilitat en tot l’edifici com dicten les normes, tant en mides 
d’accessos, com pasos, com facilitat d’utilització.
També s’ha tingut en compte els requeriments d’incendis, pel que fa a sectors, vies d’escapament, i protecció i seguretat.




