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“Actitud de…
No derribar nunca,
no restar ni remplazar nunca, 
sino de añadir, transformar
y utilizar siempre.
Esto supone emprender
una revolución positiva cuyos
objetivos son completamente 
opuestos a los de las
operaciones de derribo
y reconstrucción. Hacer más, 
aprovechando lo existente y 
transformándolo de manera 
efi caz para alcanzar unas
calidades incuestionables.” 
anne lacaton, jean-philippe vassal, frédéric druot   
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Projectes

Biblioteca Font de la Mina,

Sant Adrià Del Besòs

Alfons Soldevila

La nova casa de Ca la Dona,

Barcelona

Sandra Bestraten

Jardí als terrats de

l’Eixamplede Barcelona.

Utopia i Reciclatge.

Eva Prats 

PratArt

Ivan Gascón Martínez

Sobre las fábricas

y el entorno

Alba Platero
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Biblioteca Font de la Mina, 
Sant Adrià del Besòs ALFONS SOLDEVILA   



Alfons Soldevila PROJECTES 79

Alfons Soldevila i Barbosa es Doctor Arquitectecte per l’Escola 
Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB). Inicia la 
seva tasca professional el 1964. És professor titular del Depar-
tament de Projectes Arquitectònicsi ha fet nombroses activitats 
docents a l’estranger (Milà, St. Louis, Bèrgam, Viena, UTA, Valpa-
raíso), conferències i exposicions sobre la seva obra, la qual ha 
merescut diferents premis i mencions, tant nacionals com inter-

nacionals. L’any 1971 construeix la seva pròpia casa al Mas Ram 
de Badalona, anomenada MR1, seguint el model del mégaron 
mediterrani i iniciant una sèrie ha continuat amb les cases MR3 a 
Arbúcies i Matadepera i MR6 a Alella. Des del 1975 treballa amb 
Josep Ignasi Llorens, amb qui ha realitzat l’escola Salvador Es-
priu (1987) i la casa Andreu-Rahola (1991), ambdues a Badalona, 
i la casa Fàbregues (1994), a Sant Just Desvern.

interior de la biblioteca
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Una nova imatge al barri, un nou punt de centralitat a partir 
d’una façana exterior molt determinant. Les façanes permeten 
l’entrada de gran quantitat de llum, i la coberta, mitjançant cla-
raboies, s’obre a una llum zenital general. La gran alçada dels 
blocs del barri fa que la coberta sigui una façana molt important 
per l’edifi ci, ja que pot ser vista desde tots ells. Tant les façanes 
laterals, (la imatge a peu de carrer), com la coberta,   (la imatge 
des d’ els blocs d’habitatges) , són elements plens de llum, tant 
de dia com de nit.

La Biblioteca es planteja com un espai atractiu, receptiu i aco-
llidor, i com un contenidor d’espais el màxim de fl exibles. Es 
defi neixen dues grans sales com a elements centrals de l’edifi ci. 
Una és la sala Miralles-Pinós existent, que es converteix en 
un espai polifuncional, utilitzat com a gran vestíbul, terrassa 
- bar, lloc de lectura, l’espai d’exposicions temporals, així com 
d’esdeveniments singulars. La segona gran sala és l’espai central 
de lectura de la biblioteca. Ambdós espais, de grans dimensions, 
gaudeixen de llum zenital tamisada, altells i vegetació.
 
L’edifi ci està pensat com a un espai que va a buscar el vianant. 
Un gran voladís com a porxo d’accés defi neix uns àmbits exte-
riors el màxim d’acollidors sobretot a partir de la terrassa exte-
rior del bar, sota cobert, que serveix d’espai de transició. 

Arquitectes: 
Alfons Soldevila Barbosa 
David Soldevila Riera arqtes.
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biblioteca font de la mina 
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alçat sur i nord
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PLANTEJAMENTS MEDIAMBIENTALS 
La biblioteca busca la bona orientació, cosa que fa que l’edifi ci 
sigui més efi cient a nivell tèrmic. La seva façana principal 
s’orienta a sud-est, disposant unes grans obertures on s’allotgen 
el  grans espais  representatiu (sales d’actes) o la sales d’estudi i 
lectura. La resta d’edifi ci es tanca sobre si mateix buscant la llum 
zenital de nord amb els lluernaris. La resta de façanes disposa 
de petites obertures exteriors amb llum molt controlada. És en 
la façana nord on s’allotgen els petits despatxos amb una bona 
qualitat de llum. 

Tot l’edifi ci treballa el concepte de la doble pell en diferents 
direccions. La utilització de la doble pell permet un control am-
biental, de cara a la generació d’ombra sobre la façana. La faça-
na principal disposa d’uns brise-soleil quasi horitzontal, per a un 
major control del sol vertical, aquestes lames es van inclinant 
fi ns a una total verticalitat tant a l’extrem est com a l’oest, on 
la incidència solar és molt més horitzontal. La coberta es tracta 
tota ella en una doble pell una exterior per a resoldre el tema 
de radiació directa. La pell exterior és molt opaca a sud i amb 
obertures a nord per una bona qualitat lumínica. La segona pell, 
interior, ajuda a dissipar la llum de nord a tot el pla horitzontal 
de la sala.

El tercer element de doble pell és la trobada de la façana amb 
el terra. Aquesta segona membrana és un mur de vegetació. 
Aquesta segona pell exterior es construeix amb una reixa, com 
a control físic i suport de les enfi ladisses o límit del creixement 

dels xiprers. Això dona el resultat d’un edifi ci que creix sobre un 
basament de vegetació, amb un bon control al vandalisme. 

Es potencia al màxim la llum natural, disminuint la necessitat de 
llum artifi cial. La sensació dels espais centrals és de trobar-se 
en un espai quasi exterior, per l’amplitud i la qualitat lumínica 
de la llum fi ltrada.

A nivell d’acondicionament climàtic l’aportació de calor es pro-
dueix a través de terra radiant com a millor sistema per a cale-
factar i refrigerar grans espais a baixa temperatura. Aquest sis-
tema havia d’anar integrat a una xarxa de Districlima  (planta de 
cogeneració de fred i calor que reutilitza el calor Incineradora 
del Besòs). 

A nivell constructiu s’utilitzen materials en sec. La decisió par-
teix del principi que l’edifi ci ha de ser fl exible i capaç d’assumir 
canvis en la seva distribució i funcionament per adaptar-se als 
canvis que s’aniran produint al llarg del temps. S’ha d’entendre 
que un edifi ci d’equipaments s’ha d’anar adaptant a les necessi-
tats de la societat, i no al revés. 

La decisió de la construcció en sec és a part per entendre que 
la construcció és l’inici d’un muntatge, que es pot anar canviant, 
i al fi nal és desmunta, per a una reutilització del solar.  A part 
aquest sistema permet un major control, qualitat i efi ciència en 
la execució.  A més d’un menor impacte durant l’execució de les 
obres en la generació de residus.

planta primeraplanta baixa
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vista des del carrer detall dels brise soleil 

sala miralles–pinós


