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“No crec que ningú pugui fer entendre urbanísticament a un Ajuntament que el més bonic de la
seva ciutat són precisament els llocs on ningú no ha fet res”
Wim Wenders, Quaderns 177.
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En aquests llocs, la proximitat al riu permet el creixement d’una vegetació exuberant, més
pròpia dels quadres que pintaven els pintors de la Colla del Safrà a finals del segle XIX a la
Verneda, que no pas de la ciutat actual.
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MEMÒRIA DESCRIPTIVA
ON?
Es proposa situar el projecte fora del solar proposat, més enllà del pas soterrat on la Via Trajana creua amb el carrer Guipúscoa, zona pertanyent al terme municipal de Sant Adrià del
Besòs. La proposta considera la rehabilitació de la Parròquia Santes Juliana i Semproniana i
l’Escola associada a aquesta, així com l’adequació del seu entorn.

Característiques físiques
Diferència de cota entre els dos carrers: 7 m.
Nivell freàtic: alt, pròxim a la superfície degut a la proximitat del riu Besòs.
Terreny: llims, argiles, sorres i graves. Dipòsits litorals, deltaics i fluvials.
Assolellament: elevat, possibles ombres al final de la tarda de les torres i blocs de la Pau.
Vents: zona ensotada, protegida.
Sorolls: tren, cotxes al carrer Guipúscoa.
Olors: vegetació.
Preexistències
Parròquia Santes Juliana i Semproniana (1950)
Escola Santes Juliana i Semproniana (1956)
Descampat de triatge de residus de la construcció.
Naus del desguàs César S.L.
Esportiu La Pau (Centre Municipal)
Indústria Angel González S.A. Carpintería de Aluminio
Pas soterrat de la Via Trajana.
Zona verda amb una part de natura verge.
Característiques socials
Zona afectada pel PGM: Sector de la Verneda - Can Picas, 1998.
Sense habitatge, amb equipaments i indústria.
Pròxim a les escoles Túrbula, La Pau i Llar d’Infants El Vuit.
L’habitatge més proper és el de les torres i blocs de La Pau.
Metro: 7 min caminant des de la boca del metro La Pau L2/L4.
Bus: Connexió directe amb el 143 La Pau – Sant Adrià del Besòs.
A 1 min de l’H10 Badal – Olímpic de Badalona.
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QUI?
El projecte està destinat als usuaris de les escoles més pròximes: Escola Túrbula, Escola La
Pau, Escola d’Educació Infantil La Pau de la FEP; i la Llar d’Infants el Vuit, així com als habitants de les dues zones residencials més pròximes: la part nord-est de la Verneda i la Pau, i
als estudiants i/o professionals especialitzats en pedagogia.
Promotor públic, en aquest cas, BIMSA.
Agents implicats: Ajuntament de Sant Adrià del Besòs, Consorci d’Educació i Consorci de
Biblioteques (Diputació de Barcelona).
Normativa que condiciona el projecte: PGM, CTE.

QUÈ?
Es planteja la redacció d’un Pla Especial per modificar el PGM de la zona La Verneda - Can
Picas (1998) tenint en compte la situació actual pel que fa al projecte de la Sagrera. A la proposta guanyadora del concurs, la continuació de la Via Trajana, malgrat que podria ser un eix
fort de connexió entre Sant Andreu i el Sud-oest del Besòs, tal com preveia ja al 98 el PGM
amb la unió de la Ronda de Sant Ramon de Penyafort, culmina en un carrer pacificat.
Tenint en compte aquest fet, mantenint la connexió proposada pel PGM, es considera en
aquest punt, també, una pacificació de la via i, alhora, un canvi en el seu traçat per tal d’evitar
l’enderroc de la Parròquia i l’Escola Santes Juliana i Semproniana.
Aquest Pla Especial defineix la reordenació, el canvi d’equipament i el nou programa, i la seva
motivació principal és la reactivació de l’activitat social d’una zona límit propulsant la connexió
entre dos barris.
Què hi ha d’haver a l’altra banda d’un pas soterrani per a travessar-lo?
Es proposa un equipament relacionat directament amb les tres escoles més pròximes, una
Biblioteca amb dues parts diferenciades, una infantil i una altra especialitzada en pedagogia,
encarada als professors i professionals d’aquests centres i d’arreu de l’àrea metropolitana.
Com ja s’ha esmentat, l’equipament s’ubica a l’actual edifici de la Parròquia i Escola Santes
Juliana i Semproniana, conjunt situat al baricentre que defineixen les tres escoles.
L’acondicionament de l’espai públic adjacent a la Biblioteca és un punt clau del projecte. L’objectiu que es persegueix és que els alumnes i professors d’aquestes escoles puguin arribar
a la Biblioteca travessant només un pas de zebra. A més a més, es preveu l’adequació d’un
espai on es pugui realitzar un mercat setmanal a l’aire lliure i un espai verd que faci de coixí i
separador amb el solar de triatge de runa.
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PROGRAMA
NOVA CONSTRUCCIÓ 232 m2
Edifici de connexió
Recepció 183 m2
Serveis 49 m2

RECONVERSIÓ 590 m2
Parròquia
Sala de lectura 385 m2
Sala de la capella 47 m2
Oficines 24 m2
Sala de consulta 29 m2
Sala de reunions 33 m2
Magatzem 11 m2
Sala polivalent 61 m2

REHABILITACIÓ 945 m2
Escola
PB Sala de 0 a 3 anys 70 m2
PB Sala de biblioactivitats 40 m2
PB Sala de l’hora del conte 40 m2
PB Banys infantils 18 m2
PB Vestíbul 84 m2
P1 Sales de lectura de 3 a 12 anys 216 m2
P1 Banys 18 m2
P2 Sala de lectura de 12 a 16 anys 216 m2
P2 Banys 18 m2
Terrassa 1 81 m2
Terrassa 2 108 m2
Sala de màquines 18 m2
Zona de pas 18 m2
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