CONCURS D’UNA ESCOLA BRESSOL, UN ESPAI FAMILIAR, I UN PAVELLÓ POLIESPORTIU AL CARRER ROGER 48-64.
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EQUIPAMENT AL CARRER ROGER 48-64
ROGER CALAT

ARQUITECTURA I URBANISME

PB (EB+EF+PAV)

P1 (EB+PAV)

P2 (PAV)

1).- CONTEXT
La densitat del teixit urbà en l’àmbit del carrer Roger al barri de Sants-Badal, es construeix a partir de la
convivència entre blocs d’habitatges, i edificis de caràcter industrial generalment baixos. La majoria dels blocs, de
planta baixa més cinc, sis o vuit plantes, van ser construïts els anys setanta; mentre que les naus industrials, en
gran part ocupades, acostumen a tenir més antiguitat.
Paral·lelament, la vitalitat de la Rambla del Brasil i la futura obertura del carrer Juan de Sada, contemplada en el
Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana, consolidaran conjuntament la urbanitat del context; especialment
vinculada a l’existència dels nous espais lliures. La construcció de l’equipament objecte del concurs (escola
bressol, espai familiar i pavelló poliesportiu), i el futur Centre sanitari assistencial, i cultural, seran claus per a la
millora de la trama urbana.

2).- PROPOSTA ARQUITECTÒNICA I URBANA
El projecte del nou equipament mixt, vol contribuir a la transformació del barri tot establint un vincle fort amb el
context. Per aquest motiu, el projecte proposa:
A.- La creació d’espais porxats en planta baixa que eixamplin el carrer Roger i l’àmbit del jardí situat a l’interior
d’illa, i la centralització exterior dels accessos als tres equipaments.
B.- La permeabilitat visual i de l’espai, entre el carrer Roger i el pati interior d’illa, projectant façanes
transparents en el sentit longitudinal en planta baixa, i creant terrasses en el sentit transversal (Nord-Sud) en
planta primera.
C.- La minimització de l’alçada del nou volum construït. (+17.05 m cornisa C/Roger. +20,05 m lluerna central)

3) PROGRAMA
Es proposa una organització compacta del programa, fàcilment identificable des de l’exterior. Es proposa
centralitzar els tres accessos en el porxo creat en la façana del carrer Roger. L’ordenació del programa permet
que gairebé totes les façanes de la llar d’infants (PB + P1) presentin un contacte amb l’exterior, així com les
sales de l’espai familiar (PB), i la zona de serveis del pavelló poliesportiu (P1).
ESCOLA BRESSOL
S’ordena en dues plantes, i sempre al voltant d’un espai de circulació central al que s’hi aboca la resta del
programa, tan l’orientat a nord com a sud. En la planta baixa, un petit porxo serveix d’antesala al pati. En planta
primera es proposen diferents terrasses porxades. Una primera a sud, una segona a est, i una tercera (en forma
de passatge), orientada a ponent. Aquesta darrera crea un espai exterior porxat que vincula directament l’àmbit del
pati i el del carrer. En dies de pluja, fort vent o assolellament pot esdevenir un espai d’esbarjo eficient.

ESPAI FAMLIAR
Se situa completament en planta baixa, i es vincula a l’interior d’illa i al gran porxo d’accés a tots els equipaments.
El seu vincle amb la llar d’infants és especial, i podria compartir en moments puntuals, una part del jardí.
PAVELLÓ POLIESPORTIU
S’organitza en tres plantes (PB+P1+P2). En la planta baixa se situa l’accés d’esportistes i el de públic. S’ha optat
per disposar d’un gran ascensor per a tots els usuaris de la instal·lació, atenent les restriccions d’espai del solar, i
l’eficiència econòmica de l’equipament.
En planta primera se situa el programa restringit per a esportistes i gestors (vestidors, instal·lacions i part dels
magatzems), així com una zona de circulació amb serveis de públic, per als espectadors.
En la planta segona se situa la pista poliesportiva (alçada lliure 8,5m), la graderia, serveis de públic i jugadors, així
com la resta dels magatzems per a material esportiu.
L’alçada de la planta baixa (4m), i en mesura la de la planta segona (3,25m), s’adeqüen a la normativa del
planejament i en treuen partit aprofitant una major exposició a la llum solar (sud), o bé disposant les instal·lacions
de climatització i renovació d’aire, en les zones centrals destinades a la circulació general.

SECCIÓ TRANSVERSAL (HALL PAV –PB- I VESTIDORS –P1)

SECCIÓ TRANSVERSAL ( HALL ESCOLA BRESSOL -PB- I TERRASSA DE LLEVANT -P1-)

ALÇADA LLIURE DEL PAVELLÓ: 8,5 M

ALÇADA LLIURE DEL PAVELLÓ: 8,5 M

4).- IL·LUMINACIÓ NATURAL I VENTILACIÓ CREUADA
La proposta arquitectònica té cura de que el màxim d’espais disposin d’una relació directa amb l’exterior, inclosos
els destinats a la circulació. És per aquest motiu que gairebé de totes les peces dels equipaments gaudeixen de
il·luminació i ventilació natural. Es proposen grans obertures protegides per ràfecs (aules) o lames (pavelló a sud)
amb l’objectiu de captar el màxim de llum natural i establir una relació de continuïtat amb l’exterior.
5).- OPTIMITZACIÓ DE LES CIRCULACIONS (INTERIORS I EXTERIORS).
L’eficiència i claredat de les circulacions són aspectes fonamentals de la proposta arquitectònica i urbana. Les
zones de circulacions del pavelló es plantegen com la continuació en alçada de l’espai públic, i per tan,
exteriors. Aquests espais no climatitzats, suposen una reducció de la despesa energètica en reduir el volum a
climatitzar. El contacte d’aquestes zones de circulació amb l’exterior reforça el vincle amb el barri i li confereix
vivesa a la façana del carrer Roger, especialment en el passadís d’accés al pavelló en planta segona: cobert,
protegit, però obert.
6).- RECORREGUTS D ‘EVACUACIÓ
Les circulacions exteriors s’integren en el sistema de recorreguts d’evacuació. D’aquesta manera, aquests espais
coberts, protegits, però oberts, ofereixen una gran flexibilitat i possibilitats a l’hora de traçar els recorreguts
d’evacuació, especialment restrictius per a l’equipament del pavelló (en planta segona) i la part del programa de la
llar d’infants situada en planta primera.

PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGONA

ESTRATÈGIA ENERGÈTICA
La Directiva Europea 2010/31 UE, al 2018, requerirà que tots els edificis públics construïts a partir d’aquest any
siguin NZEB (Near Zero Energy Building). Pera aquest motiu, la proposta energètica d’aquest nou equipament
mixt es planteja en funció dels requeriments d’un edifici NZEB, incidint en els següents paràmetres: reducció de la
demanda, augment de l’eficiència, ús d’energies renovables i gestió de l’edifici.
REDUCCIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA
La reducció de la demanda energètica es basa en l’optimització dels sistemes passius de control climàtic. Pel que
fa al programa situat en planta baixa i primera, s’aconsegueix una gran superfície de contacte amb l’exterior que
permet la il·luminació natural i la ventilació creuada en molts casos, tot reduint el factor de forma. Es dissenyen
diferents sistemes arquitectònics per tal de regular la incidència solar a sud (ràfecs, porxos, o tendals.) sobre
façanes i terrasses (guanys a l’hivern i protecció a l’estiu).
En la planta superior, corresponent al volum de la pista, es proposa una obertura alta a sud, protegida amb lames
horitzontals regulables, una obertura en coberta (lluerna central) orientada a nord, i una obertura baixa a nord. El
sistema de les tres obertures proveeix a aquest àmbit d’una llum natural homogènia i una ventilació creuada
òptima tan a l’hivern com a l’estiu, que garanteix parcialment la renovació de l’aire. Els sistemes passius es
completen a partir del màxim aïllament possible cap a l’exterior i entre els dos usos de diferents confort.
En el cas de l’escola bressol, al ser un ús amb altes càrregues tèrmiques i elevat confort, s’aprofita la inèrcia
tèrmica dels forjats (sostre planta baixa i primera) construïts amb lloses de formigó.
CONSUM ENERGÈTIC
Amb els sistemes proposats: plaques tèrmiques, calderes de gas d’alt rendiment, pous canadencs i les diverses
actuacions passives es preveu reduir al voltant del 65% el consum d’energia i les emissions de CO2 respecte d’un
edifici de referència, assolint una etiqueta A de la certificació energètica.
PRODUCCIÓ D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA (ACS)
Es proposa un sistema mixt a base de calderes de gas d’alt rendiment i plaques tèrmiques instal·lades a la coberta
del pavelló (60%). Es valorarà la possibilitat de reutilitzar el calor residual provinent de les dutxes dels vestuaris.
Es proposa que la producció sigui conjunta i gestionada individualment per cada un dels equipaments.

CLIMATITZACIÓ A L’HIVERN

CLIMATITZACIÓ A L’ESTIU

CLIMATITZACIÓ
Es proposa climatitzar la llar d’infants amb terra radiant amb aigua calenta generada pel sistema mixt descrit
anteriorment. No es preveu disposar de sistema de fred gràcies a les estratègies bioclimàtiques descrites
anteriorment. Per altra banda es proposen pous canadencs per pre-escalfar/refredar els espais inter mitjos de
circulació. Per a la climatització del pavelló esportiu a l’hivern es proposa un sistema de calefacció per aire amb
aerotermos, per tal de compensar el que pugui faltar de les estratègies passives. Els espais de circulació del
pavelló, tan en planta baixa, primera com segona, es pensen protegits de la pluja, del sol i del vent, però de
caràcter exterior.
ENERGIES RENOVABLES
De cara a poder assolir l’objectiu del nZEB, banda de les plaques solars per a l’ACS es preveu disposar de
plaques fotovoltaiques a la coberta de l’edifici, en funció del pressupost que finalment es disposi per a aquest
servei.
CONSUM D’AIGUA
De cara a reduir el consum d’aigua de xarxa es proposen dues accions principals: emprar sistemes eficients de
baix consum en inodors, aixetes i dutxes i reciclar les aigües grises de les dutxes per als usos del inodors dels
vestuaris i per al reg i la neteja de l’espai públic. Les aigües de pluja es preveuen infiltrar al terreny en el pati
posterior i així retornar-les al medi amb la màxima qualitat possible

FACTIBILITAT CONSTRUCTIVA
Es proposa un edifici atent a les diferents naturaleses del programa, i que alhora respongui a una identitat clara,
coherent i unitària que s’integri adequadament en el context.

.- A. ESTRUCTURA DE FORMIGÓ

.-B. ESTRUCTURA METÀL·LICA

.-A + B. ESTRUCTURA MIXTA

SISTEMA ESTRUCTURAL
En primer lloc, s’opta per una estructura mixta per tal de donar resposta als requeriments programàtics específics
i a la dimensió adequada dels espais:
.- A Per una banda, s’escull una estructura de lloses i pilars de formigó in situ, per a la planta baixa i la planta
primera (crea un estructura flexible adaptable a diferents usos), exceptuant els pilars de tot el perímetre. En
aquestes plantes, les llums màximes no superaran els 8.5m, fet que permetrà salvar-les amb el gruix de la llosa i
jàsseres de cantell que l’alçada generosa d’aquestes plantes permet. El sostre de la planta baixa i de la planta
primera presenta en certs zones, un volat de 1,5 metres per tal d’habilitar els accessos a la planta segona, o per
tal d’habilitar una terrassa a sud per a les cinc aules situades en P1. Degut a que l’edifici estarà altament aïllat
(forjat sanitari aïllat en PB), l’escola bressol optimitzarà la seva inèrcia tèrmica, i per tan, la temperatura de l’àmbit
del pavelló a l’hivern pot ser de 18 graus i a l’estiu de 28 graus.
.-B Per altra banda, s’opta per una estructura metàl·lica cargolada a base pilars (travats en planta baixa i primera
per l’estructura de formigó) i jàsseres, i una biga caixó de secció 4,6x3m per 45m de longitud per a la cobertura de
la pista poliesportiva. La solució estructural de la coberta del pavelló té la intenció de reduir el volum del pavelló a
climatitzar, i minimitzar al màxim l’alçada de l’equipament tant en l’àmbit del pati d’illa com en l’àmbit del carrer
Roger.
SISTEMA CONSTRUCTIU
Es proposen sistemes constructius en sec tan per als tancaments exteriors, com per a les divisions interiors:
PLANTA BAIXA I PLANTA PRIMERA
Aquestes dues primeres plantes són les que presenten els requeriments de climatització més restrictius i per
aquest motiu, al marge de l’estructura de formigó in situ, es proposa un tancament exterior a base de panells
prefabricat de formigó, aïllament, i extradossat interior adaptat segons l’ús (educatiu o esportiu). El tancament
exterior es completa amb fusteria d’alumini amb trencament de pont tèrmic. En la planta primera es proposen
diferents terrasses habilitades amb paviments tous que funcionaran com a zona d’esbarjo de l’escola bressol. La
terrassa de llevant, presentarà parcialment un paviment dur, i funcionarà també com a via d’evacuació de l’escola
bressol i del pavelló poliesportiu.
PLANTA SEGONA
Aquesta planta correspon al pavelló poliesportiu i alguns serveis addicionals de pista. Es resol amb una façana en
sec de sandvitx d’alumini muntada sobre perfils d’acer galvanitzat, vinculada a l’estructura metàl·lica perimetral. En
la façana sud, i a la franja superior, es proposa parcialment una fusteria d’alumini amb trencament de pont tèrmic,
combinada amb una fusteria tipus Gravent-Hervent per a contribuir a la ventilació no forçada. En la façana nord
(carrer Roger) en la franja més baixa -2,40m lliures (correspon a l’accés cobert, però obert, al pavelló), es proposa
una façana a base de lames de vidre fixes sobre muntants d’acer galvanitzat.
COBERTA
Es proposa una cobert deck per la seva lleugeresa, la possibilitat de desaiguar amb poca pendent, i per la
possibilitat d’optimitzar les seves prestacions acústiques en l’interior.

PRESSUPOST
SISTEMA ESTRUTURAL
El sistema estructural mixt proposat pel conjunt combina la màxima estabilitat amb la utilització del formigó armat
en les dues plantes inferiors i la màxima lleugeresa amb estructura d’acer pel volum de la planta superior. Aquesta
combinació d’estabilitat i lleugeresa a base de formigó armat i acer, optimitza el màxim el rendiment de cada
material, generant així una economia de recursos, especialment des del punt de vista econòmic, per donar
resposta als volums requerits pel programa de l’equipament.
SISTEMA CONSTRUCTIU
Tot el sistema de tancaments, i part del sistema estructural, es proposa en construcció prefabricada, amb una
execució en sec. El sistema de prefabricació permet una reducció del temps de construcció de fins a un 30%,
generant una reducció significativa dels costos d’execució. Al mateix temps el control de la qualitat de l’execució i
dels acabats finals és molt més alta amb sistemes industrialitzats, garantint així un alt nivell d’acabats finals.

PRESSUPOST PER CAPÍTOLS
PRESSUPOST PER LA CONSTRUCCIÓ D'UNA ESCOLA BRESSOL - ESPAI FAMILIAR PAVELLÓ ESPORTIU
CAPÍTOLS

COST

€/m2

%

TREBALLS PREVIS

16.141,00 €

4,73

0,40%

MOVIMENTS DE TERRES

98.421,00 €

28,85

2,42%

FONAMENTACIONS I SISTEMES CONTENCIÓ

194.465,00 €

56,99

4,78%

ESTRUCTURA

902.659,00 €

264,55

22,18%

COBERTES

200.196,00 €

58,67

4,92%

TANCAMENTS EXTERIORS

845.479,00 €

247,80

20,77%

TANCAMENTS INTERIORS

293.539,80 €

86,03

7,21%

42.154,00 €

12,35

1,04%

REVESTIMENTS

260.787,80 €

76,43

6,41%

PAVIMENTS

179.726,60 €

52,67

4,42%

INSTAL.LACIONS

940.391,80 €

275,61

23,11%

EQUIPAMENT

79.893,60 €

23,42

1,96%

VARIS

15.966,60 €

4,68

0,39%

4.069.821,20 €

1.192,80

100%

SANEJAMENT

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)
13% DESPESES GENERALS sobre PEM

529.076,76 €

6% BENEFICI INDUSTRIAL sobre PEM

244.189,27 €
Subtotal

4.843.087,23 €

21% IVA sobre subtotal

1.017.048,32 €

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC)

5.860.135,55 €

SUPERFÍCIE

3.412,00 m2

1.717,51

