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1.1.1 LÍMIT MUNICIPAL 1/20000

N

Matadepera s’estén al vessant meridional de la muntanya de Sant Llorenç del Munt, un conglomerat rocós que
arriba, a La Mola, a una altura de 1.095 metres, al llarg de la riera de les Arenes, en un terreny boscós i força
abrupte. El terme municipal de Matadepera es troba, en part dins del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i de la
Serra de l’Obac.

La seva extensió és de 25.2 km2, a la comarca del Vallès Occidental, a 6 km de Terrassa, 10 km de Sabadell i uns
30 km de Barcelona. Al nord, el terme municipal limita amb el terme de Mura, i passa pel Coll de Prunera i pel Pla
dels Ginebrons. El límit amb Sant Llorenç Savall passa per la cova dels Òbits i pel Turó de les Nou Cabres. A l’est,
el límit amb Castellar del Vallès passa per l’obaga del Dalmau i pel gorg del General, pels Rossos i per la
Muntanyeta que, al seu torn, és divisòria amb el municipi de Terrassa. Al sud, el límit del terme municipal coincideix
amb Terrassa. A l’oest, el límit coincideix en part amb la riera de les Arenes, passa per la Serra de l’Obac i per la
riera de les Pedritxes i pel Turó de Can Candi.

La zona forestal ocupa una gran part del terme municipal. L’agricultura existent és de secà i els principals conreus
la vinya, els cereals i les oliveres. S’hi troben també activitats de ramaderia. L’activitat industrial es limita a petites
empreses d’alimentació, fusta, suro i de construcció

Aquestes característiques orogràfiques han condicionat i condicionen tant la configuració urbana del municipi com
el tipus d’activitats i relacions humanes que s’han anat desenvolupant al llarg de la seva història.
El clima del municipi es caracteritza per ser de tipus mediterrani humit, amb un període eixut de quatre mesos.
El municipi comprèn l’antiga parròquia de la Mata Xica, els antics monestirs de Sant Llorenç del Munt i de Santa
Agnès, la quadra i caseria de la Barata i la masia de Can Pobla.

Des d’un punt de vista morfològic i geogràfic, forma part de la Serralada Pre-Litoral Catalana. La litologia de la zona
està formada bàsicament per conglomerat eocens, els quals constitueixen les serres principals així com els seus
cims. La formació d’aquests conglomerats correspon al període Eocè-Oligocè, en el procés de sedimentació de
materials en deltes de grans rius.

La geomorfologia del massís es deu a la interacció dels agents geodinàmics extens (pluja, vent, etc.) sobre el
conjunt de roques que el formen, juntament amb les discontinuïtats ja existents: plans d’estratificació, diàclasis i
falles, possibilitant aquest relleu extern i intern tant particular de cingleres, monòlits, canals i agulles, de coves i
avecs, que constitueixen un dels atractius principals de la zona. D’aquesta manera, la formació d’agulles, com
poden ser Cavall Bernat, el Fus, etc., es relaciona amb la xarxa de discontinuïtats que representen els plans més
dèbils del conjunt rocós, la qual cosa l’erosió progressiva al llarg del temps arribi a individualitzar alguns blocs i es
formin les agulles.
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1.1.2 ORTOFOTOMAPA
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1.1.3 RECORREGUT FOTOGRÀFIC
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2.1. PROGRAMA DOCENT

PROGRAMA DOCENT:

GRANS SALES
Edificis d’us col·lectiu, de nova construcció, amb predomini d’almenys una gran sala, per a reunions, 

celebracions, espectacles, exposicions,...
OBJECTIUS
1. La relació edifici d’ús públic - ciutat.

La incorporació de l’edifici a la ciutat, la seva transformació en ciutat.
La evolució de la ciutat sense perdre la seva identitat.

2.      L’escala de l’espai arquitectònic de l’edifici d’ús públic.
3.      L’opció d’espais genèrics, sales, patis, vestíbuls, passos, com a resposta al programa concret. La 

flexibilitat i adaptabilitat de l’espai. 
4. La definició de l’espai interior com a capacitat de l’arquitectura de generar “un altre món” dins de la 

realitat de la ciutat.
5.      L’arquitectura com a síntesi espai – matèria - forma. La seva representació gràfica.
6.      La matèria com a element determinant en la formalització de l’arquitectura.
7.      L’ofici de l’arquitecte com a suma d’instruments i tècniques aplicables.

El seu perfeccionament en l’última etapa de formació.
CONTINGUT
El programa i el lloc: definició del programa a desenvolupar a partir del programa docent.

En aquesta primera etapa es treballarà en la selecció orientada, conjunta o individual del tema 
a  desenvolupar, programa concret en un lloc concret.

Les primeres idees amb la definició dels aspectes següents:
• Relació amb la ciutat
• La primera comprovació de la forma.
• La primera solució de la matèria.
• La primera proposta gràfica.

L’arquitectura proposada
• Relació ciutat - espai.
• Forma d’abordar el programa concret: espais genèrics, la seva flexibilitat i adaptabilitat.
• Espai projectat interior - exterior: la ciutat resultant, el món interior generat.
• La formalització de l’edifici.
• La seva materialització.
• La forma de representar-lo.

El desenvolupament de l’arquitectura proposada:
• El control de l’espai i la seva dimensió.
• La consciència de la sostenibilitat com a determinant de l’arquitectura proposada:
El lloc
El procés constructiu
La versatilitat de l’ús
El consum energètic

De la matèria possible a la matèria necessària: 
• L’estructura com a apropiadora de l’espai.
• La materialització de l’envolvent.
• El control de la llum, el só, el clima,...
L’edifici com a síntesi final i el seu sistema de representació.

SISTEMA D’AVALUACIÓ
Avaluació de la capacitat i evolució de l’alumne per arribar a obtenir l’arquitectura que proposa, des del 

projecte que desenvolupa, de la seva participació i del seu seguiment de les experiències que suposa 
el taller.

Es valoraran proporcionadament les diferents etapes del contingut del curs, la capacitat de l’alumne de 
materialitzar l’arquitectura de les propostes i la seva forma d’expressió gràfica. 

1. La primera proposta : 30% de la nota 
2. El desenvolupament de l’arquitectura proposada:: 30% de la nota 
3. L’edifici com a síntesi final i el seu sistema de representació.:  40% de la nota

Es valora fonamentalment l'actitud  participativa de l'alumne, i les seves capacitats de proposta i de crítica, 
individualment i dins del grup de treball.

L'avaluació continuada es basarà en el treball diari en presencia, el seguiment per part del professor i la 
qualificació periòdica dels treballs, parcials o finals, previstos al programa.

INTRODUCCIÓ:  L’EDIFICI D’US COL·LECTIU. LES GRANS SALES.

Temàticament es planteja com a àmbit general un lloc concret  i, formant part d’aquest, l’edifici d’ús col·lectiu.

RELACIÓ LLOC – EDIFICI D’ÚS COL·LECTIU.

L’edifici es relaciona amb el lloc com a element conformant de la seva identitat, integrant-se a ell suaument 
per emfatitzar-lo o contraposant-se de forma voluntària, caracteritzant-lo.

L’home viu el lloc i l’edifici com a suport físic de la seva activitat, les seves necessitats i desigs, les seves intencions i 
les seves possibilitats.
L’arquitectura es viu com espai concret mentre que el pensament de l’arquitectura s’ha de formular donant resposta 
a l’espai genèric per assegurar la seva adaptabilitat, la seva capacitat d’evolució i de transformació. L’arquitectura 
proposa espais segons necessitats i possibilitats genèriques conegudes i que s’utilitzen en moments concrets, com a 
llocs concrets on es viuen necessitats concretes.
L’espai interior és la màxima expressió de la capacitat de l’arquitectura de generar “un altre món”, on la ciutat, el 
lloc,... desapareixen i una nova realitat t’envolta. És la màgia de l’arquitectura.

PUNTS ESPECÍFICS DE REFLEXIÓ I FORMACIÓ DEL TALLER.

• El taller aprofundeix en la relació espai - matèria – forma.
• ESPAI, on és possible el desenvolupament de l’activitat humana. 

El taller proposa aprofundir en el concepte i evolució de l’espai arquitectònic.
• MATÈRIA, amb la seva capacitat d’aconseguir espai, generant forma concreta. 

El taller proposa definir l’arquitectura per a ser materialitzada.
• FORMA, com a resultat de la disposició de la matèria,  amb un llenguatge o estil, amb una manera de fer, 

amb un ofici propi de l’arquitectura.

En resum, el taller demana la necessitat de la idea, fomenta una forma de fer conscient, clau del llenguatge proposat 
i aprofundeix en el domini de l’ofici.
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ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ARQUITECTURA DEL VALLÈS.
TAP B CURS 2005-2006 Q. TARDOR         

PROFESSORA  RESPONSABLE: PILAR DE LA VILLA

OBJECTIUS GENERALS:

Dins del marc d'un conveni entre l’Escola i l’Ajuntament de Matadepera per a 
l’adequació i el canvi d’ús de l’actual camp de futbol, ubicat al centre de la 
ciutat, el taller pretén orientar l'exploració acadèmica cap a la realitat, amb la 
voluntat d'aconseguir una proposta arquitectònica verificable des de la demanda 
de l’Administració i alhora reflexionar sobre aspectes de l'edifici representatiu de 
caràcter esportiu i/o cultural i la seva interacció amb l’estructura urbana en la 
qual s’insereix. 
Una anàlisi pormenoritzada de les característiques urbanístiques de la zona, de 
les seves relacions més immediates i de les seves possibilitats dimensionals i 
d’usos, admet fer una primera aproximació de les possibilitats de les propostes, 
que permetrà treballar, a partir una lectura global del sector, en la definició de 
tres contexts diferents d’actuacions.
En base a això, atenent a les necessitats expressades per l’Ajuntament de 
Matadepera i a partir d’una anàlisi més concreta del sector, plantegem l’actuació 
en tres temes,  relacionats entre sí i amb el pavelló esportiu contigu a l’actual 
camp de futbol i la zona esportiva situada a l’altra banda de la riera, donant 
resposta a uns requeriments concrets per a cadascun d’ells. La proposta global 
vol donar solució de continuïtat amb una sèrie d’equipaments esportius ubicats al 
centre de la ciutat, actualment inconnexos, completant-los, i generar un nou 
equipament cultural implementat per un equipament residencial.

TEMA 1. EQUIPAMENT ESPORTIU:
PISCINES COBERTES EN CONNEXIÓ AMB EL PAVELLÓ POLIESPORTIU 
ACTUAL.
En part de la zona ocupada actualment pel camp de futbol, es planteja el 
projecte d’unes piscines cobertes en connexió amb l’actual pavelló esportiu, 
dotades dels corresponents espais de vestuaris comuns i per a abonats, una sala 
de fitness i un bar, formant un edifici únic amb l’actual equipament esportiu, amb 
el control d’accessos i la gestió absolutament unificada amb el propi pavelló. 

TEMA 2. EQUIPAMENT CULTURAL:
CENTRE CULTURAL I HOTEL
La resta del solar actualment ocupada pel camp de futbol es destina a 
l’ordenació d’un conjunt cultural i residencial destinat a sala polifuncional, sala 
d’exposicions, escola de música i espais annexos, implementat per un volum 
destinat a equipament hoteler, en relació directa amb el propi equipament 
cultural.

TEMA 3. CONNEXIÓ ENTRE EQUIPAMENTS ESPORTIUS:
PONT DE CONNEXIÓ AMB LA ZONA ESPORTIVA A L’ALTRA BANDA DE LA 
RIERA COM A ZONA VERDA I REORDENACIÓ DE L’ESPAI DE LES PISCINES 
LÚDIQUES.
Es planteja la connexió de les dues zones esportives a ambdós costats de la riera 
mitjançant un braç-pont, àmpliament dimensionat capaç de resoldre dita
connexió amb una zona verda en continuïtat amb la ciutat. 
Es projectarà una zona de piscines lúdiques a l’aire lliure, equipades amb els 
corresponents vestuaris, un pavelló  i un restaurant .

2.1.2.  PROGRAMA DEL CURS - OBJECTIUS
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2.3. PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA DELS PROJECTES
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TEMA 1

EQUIPAMENT ESPORTIU: 
PISCINES COBERTES EN CONNEXIÓ AMB EL PAVELLÓ POLIESPORTIU ACTUAL.

En part de la zona ocupada actualment pel camp de futbol, es planteja el projecte d’unes piscines cobertes en connexió amb l’actual 
pavelló esportiu, dotades dels corresponents espais de vestuaris comuns i per a abonats, una sala de fitness i un bar, formant un edifici 
únic amb l’actual equipament esportiu, amb el control d’accessos i la gestió absolutament unificada amb el propi pavelló. 

2374.75SUPERFÍCIE CONSTRUIDA (1300+ 18%) 

2012.5TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL 

200Bar cafeteria

300Sala d’instal.lacions tècniques i galeria en 
soterrani

100Zona d’espectadors i grades

45Galeria d’observació

18Magatzem sala de musculació

18Magatzem material piscina

8Infermeria

4Túnel de dutxes

16Serveis generals (2x8 m2)

20Dutxes generals (2x10 m2)

36Zona d’aigües vestidors (2x18 m2)

12Vestidors per a tècnics (2x6 m2)

120Vestidors per abonats amb taquilles
(2x60m2)

60Vestidors per a grups (3x20 m2)

24Serveis públics, homes i dones (2x12 m2)

8Zona administrativa

6Control d’accessos i recinte vasos

60
Vestíbul i recepció, comú per a la piscina, 
la sala de fitness i el pavelló poliesportiu
existent

ESPAIS COMPLEMENTARIS                                        1148.5

70 
300

B. SALA DE FITNESS
Sala de musculació (alçada min. 3m)
Sala de fitness amb màquines, per a 
abonats

312,5
275 

A. PISCINA I PLATJA PERIMETRAL
Vas piscina de 25x12,5m, prof. min.: 1,1m
Platja perimetral

ESPAIS ESPORTIUS                                                864

Superfície en 
m2

Àrees i Espais

PISCINA COBERTA

2.3. PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA DELS PROJECTES
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TEMA 2

2.120SUPERFÍCIE CONSTRUIDA (1797+ 18%) 

1.797TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL 

335Circulacions (aprox. 25% sup. espais)

80Instal.lacions

100Serveis

20Cafeteria

80Vestíbul

20Àrea de treball de gestió

12Despatx gestió

ESPAIS COMUNS                                                   697

20Vestíbul-Arxiu

36Sala de Reunió amb armaris (2x18 m2)

ENTITATS MUSICALS                                               56

30Magatzem

24Cabines d’Estudi (4x6 m2)

40Biblioteca, Fonoteca i Videoteca

20Sala de Professors

40Secretaria i direcció

105Aules Individuals (7x15 m2)

125Aules Col.lectives (5x25 m2)

ESCOLA DE MÚSICA                                                    384

90Magatzem

50Camerinos

70Sala anecoica

100Sala complementària

280 + 70Sala Polifuncional (350 p. i 48 músics )

AUDITORI                                                        660

Superfície en m2Àrees i Espais

A.- AUDITORI I ESCOLA DE MÚSICA

1736SUPERFÍCIE CONSTRUIDA (1471.25+ 
18%) 

1471.25TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL 

30Circulacions

12Sala personal, control

40Menjador personal,Wc i vestuaris

15Lavanderia

25Magatzem

100Cuina+Provisions

SERVEIS                                                         281.25

20Magatzem

16Serveis higiènics

20Saló

36Café Bar

80Restaurant

12Administració

16Recepció, serveis, reserva equipatges

60Hall accés

ESPAIS COMUNS                                                   260

186Circulacions (aprox. 25% sup. espais)

1244 habitacions suites  amb bany
[4x(25+6m2)]

888 habitacions individuals amb bany
[8x(8+3m2)]

53228 habitacions dobles amb bany
[28x(15+4m2)]

HABITACIONS                                                     930

Superfície en 
m2

Àrees i Espais

B.- HOTEL*** 40 HABITACIONSEQUIPAMENT CULTURALCENTRE CULTURAL I HOTEL
La resta del solar actualment ocupada pel camp de futbol es destina a 
l’ordenació d’un conjunt cultural i residencial destinat a sala 
polifuncional, sala d’exposicions, escola de música i espais annexos, 
implementat per un volum destinat a equipament hoteler, en relació 
directa amb el propi equipament cultural.

2.3. PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA DELS PROJECTES
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300
200
10
20

RESTAURANT
Menjador
Cuina, cambres i rebost
Serveis higiènics personal (2x5 m2)
Serveis higiènics públic (2x10 m2)
Espais tècnics

400
200
40
30
50

VESTUARIS
Vestuaris abonats/abonades 2x200 m2
Vestuaris de grups
Vestuaris de socorristes
Serveis higiènics amb accés interior i 
exterior
Magatzem
Espais tècnics

1250
1000

ZONA D’AIGUES
Piscines lúdiques (inscriure 4 carrils de 25m)
Solarium (extensió de la zona de piscina)
Espais tècnics

B. PISCINES A L’AIRE LLIURE

Aprox. 1000 
m2

Connexió entre les dues zones esportives, 
amb caràcter d’espai verd i ús públic. 
Amplada mínima: 15 m
Longitud aproximada: 50 m

A. PONT-PARC DAMUNT LA RIERA

Superfície en 
m2

Àrees i Espais

PONT-PARC I PISCINES LÚDIQUES

Es planteja la connexió de les dues zones esportives a ambdós
costats de la riera mitjançant un braç-pont, àmpliament
dimensionat capaç de resoldre dita connexió amb una zona 
verda en continuïtat amb la ciutat. 
Es projectarà una zona de piscines lúdiques a l’aire lliure, 
equipades amb els corresponents vestuaris, un pavelló  i un 
restaurant .

2.3. PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA DELS PROJECTESTEMA 3
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16952 m2TOTAL SUPERFICIE A ANALITZAR

10000 m2
ZONA 3.  CONNEXIO ENTRE EQUIPAMENTS ESPORTIUS
PUNT DE CONNEXIO AMB LA ZONA ESPORTIVA A L’ALTRA BANDA DE LA RIERA COM A ZONA VERDA i REORDENACIÓ DE L’ESPAI DE LES 
PISCINES DESCOBERTES.

3852 m2ZONA 2. EQUIPAMENT CULTURAL
ESCOLA DE MÚSICA i AUDITORI + CENTRE CULTURAL I HOTEL****

3100 m2ZONA 1. EQUIPAMENT ESPORTIU 
PISCINES COBERTES EN CONNEXIÓ AMB EL PAVELLÓ POLIESPORTIU ACTUAL.

2.4. SUPERFÍCES i LÍMITS

N

E:1/1500



B1    
CLARA SASTRE i VILAS-TRIAS 
DESENVOLUPAMENT: PISCINA COBERTA 
Tutors: Pere Armadàs / Joan Ramon Blasco 

A4    
SARA ALCAIDE 
DESENVOLUPAMENT: PISCINA COBERTA 
Tutors: Pere Armadàs / Joan Ramon Blasco 

A3    
V. LOPEZ – J. A. GONZALEZ – S. HUTTER 
DESENVOLUPAMENT: AUDITORI – ESCOLA DE MÚSICA 
Tutors: Pere Armadàs / Joan Ramon Blasco 

A1   
TONI FERNÁNDEZ PLANAS 
DESENVOLUPAMENT: AUDITORI – ESCOLA DE MÚSICA 
Tutors: Pere Armadàs / Joan Ramon Blasco 

B2    
M. ENSEÑAT – M. LLOBERES – J. SERRA  
DESENVOLUPAMENT: PISCINA COBERTA 
Tutors: Pilar de la Villa / Pablo Garrido 

A5                                   
J. BLANCO – J. MONTFORT – L. PEDULLÉS 
DESENVOLUPAMENT: PONT-PARC 
Tutors: Pilar de la Villa / Pablo Garrido 

B4                   
A. MÜLLER – A. LLULL – L. MADSEN 
DESENVOLUPAMENT: AUDITORI – ESCOLA DE MÚSICA 
Tutors: Pilar de la Villa / Pablo Garrido 

2.1.4 SELECCIÓ PROJECTES ACADÈMICS

C 5   
IGNACIO CHOZA DE JUAN 
DESENVOLUPAMENT: PISCINA COBERTA 
Tutors: Jonathan Tugores / Toni Tribó  

C 3  
R. GIMENO – P. DAMIANI  – B. MASNOU 
DESENVOLUPAMENT: AUDITORI – ESCOLA DE MÚSICA 
Tutors: Jonathan Tugores / Toni Tribó  

  
 

PISCINES LUDIQUES 
Tutors: Pilar de la Villa / Pablo Garrido 

B5                              

DESENVOLUPAMENT: 
J. J. ADELANTADO

C4                                      
C. SALVADO - F. RICCI - R. NUÑEZ     
DESENVOLUPAMENT: PONT-PARC 
Tutors: Jonathan Tugores / Toni Tribó  

CONNEXIÓ ÚNICA DESDOBLAMENT DE LES CONNEXIONS CONTINUÏTAT URBANA 

NNOOVVAA  ÀÀRREEAA  DD’’EEQQUUIIPPAAMMEENNTTSS  AA  LLAA  RRIIEERRAA  DDEE  LLEESS  AARREENNEESS MMAATTAADDEEPPEERRAA RODRAT.Q 6002-5002 SRUC B PAT
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DESENVOLUPAMENT: PISCINA COBERTA 
Tutors: Jonathan Tugores / Toni  Tribó   
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HELENA TORRES GRAU 
DESENVOLUPAMENT: AUDITORI – ESCOLA DE MÚSICA 
Tutors: Jonathan Tugores / Toni Tribó  
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ROGER SEÑIS 
DESENVOLUPAMENT: AUDITORI – PISCINA COBERTA 

Tutors: Pere Armadàs / Joan Ramon Blasco 
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Diveritat d’usos i complexitat programàtica es materialitzen en 
una volumetria entrellaçada on la coberta forma un parc urbà.

Eix vertebrador generant un esquem en pinta com articulador de 
la diversitat del programa.

Diversificació de la tipologia edificatoraia com a base per 
qualificar l’espai públic.

 Volum unitari i conformació d’espai públic paralel a la riera en 
contraposició al gra dispers de Matadepera.
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SARA ALCAIDE 
DESENVOLUPAMENT: PISCINA COBERTA 
Tutors: Pere Armadàs / Joan Ramon Blasco 

A3    
V. LOPEZ – J. A. GONZALEZ – S. HUTTER 
DESENVOLUPAMENT: AUDITORI – ESCOLA DE MÚSICA 
Tutors: Pere Armadàs / Joan Ramon Blasco 

A1   
TONI FERNÁNDEZ PLANAS 
DESENVOLUPAMENT: AUDITORI – ESCOLA DE MÚSICA 
Tutors: Pere Armadàs / Joan Ramon Blasco 

A5                                   
J. BLANCO – J. MONTFORT – L. PEDULLÉS 
DESENVOLUPAMENT: PONT-PARC 
Tutors: Pilar de la Villa / Pablo Garrido 

CONNEXIÓ ÚNICA 

A2    
ROGER SEÑIS 
DESENVOLUPAMENT: AUDITORI – PISCINA COBERTA 

Tutors: Pere Armadàs / Joan Ramon Blasco 

Esquema en pinta, nexe lineal paral.lel al carrer Jaume Faura 
d’on pengen els diferents programes qualificant l’espai públic.
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El projecte es centra  en el desenvolupament  de l’emplaçament on es situa l’actual 
camp de futbol, entre els carrers Jaume Faura, la plaça Sant Jordi i la riera de les 
Arenes. La idea principal es generar un espai intermig natura-ciutat com a futur 
motor de creixement de Matadepera. 
El projecte s’entén com un sol edifici. La diversitat d’usos i la complexitat 
programàtica es materialitzen en una volumetria entrellaçada. El fet de soterrar 
parcialment l’edifici i aprofitar les cobertes possibilita la superposició de programes 
i moviments en l’aposta per una màxima economia de mitjans. El programa es 
desenvolupa a partir d’un espai intermig (eix vertebrador) i unes franges habitables 
que la qualifiquen.
Les cobertes dels volums resulten un espai d’oci que està relacionat amb els usos 
esportius del sector i una intenció d’establir una continuïtat urbana (adaptació 
paisatgística) que connecta tots el nivells i és el punt de partida amb la passera que 
uneix ambdós costats de la riera.
Cal remarcar l’ampliació del programa proposat amb aparcament soterrani i centre 
comercial, entenent el conjunt de la proposta com un punt de nova centralitat.













La idea principal del projecte es generar una nova traça (carrer interior), seguint les 
directrius de les traces existents (la Riera i els carrers laterals), que articuli el conjunt 
i que configuri un eix vertebrador del CODI DE BARRES que descriu el projecte.
La proposta parteix de dues idees, en primer lloc evitar que l’edifici formi un barrera 
dins la trama urbana, el que es consegueix a través d’un volum permeable format 
per diferents peces col•locades de forma longitudinal, on els espais intersticials son 
protagonistes del projecte i comuniquen la ciutat. En segon lloc, portar una síntesi 
de la forma del lloc (la riera, la vegetació, el paisatge...) als espais interiors aprofit-
ant les condicions naturals com el Sol per a la construcció d’un edifici sostenible.
L’esquema neix d’una interpretació de la col•locació del pavelló municipal existent. 
Seguint les traces de la trama urbana, i el seu funcionament (per franges), el 
projecte es una continuació d’aquest a través del CARRER INTERIOR, tant pel que fa 
a la façana com la relació exterior-interior, zona pública-privada, circulacions... 
Amb aquest conjunt es pretén potenciar la vida urbana que transformi el perfil de la 
població, i que serveixi com articulació que comunica les dues parts de la riera, 
generant activitat i servint com un punt de trobada.
El projecte rigorós i senzill parteix d’un esquema estructural constant que pauta la 
diversitat del programa i permet la creació emfàtica d’espais diferents.

A2  
ROGER SEÑIS
DESENVOLUPAMENT: AUDITORI – PISCINA COBERTA
Tutors: Pere Armadàs / Joan Ramon Blasco













La proposta parteix d’una lectura del lloc com a successió de “franges” que 
ordenen tan visual com físicament l’espai urbà. La riera s’accepta com a límit físic i 
s’entén que afegeix un valor natural i ecològic a l’entorn. A partir d’aquesta lectura 
el projecte estableix dos noves franges en aquest àmbit. Una franja social, l’espai 
públic, una gran plaça que es col•loca paral•lela a la riera. I en segon terme una 
franja recreativa formada per els diferents equipaments.
L’edificació es col•loca en l'extrem del solar, paral•lel (i donant façana) al carrer 
Jaume Faura per tal d’obrir l’àmbit de la riera capa la vila, i ampliant així la percep-
ció de l’altre banda des de els nous edificis. 
La piscina coberta es compon de un volum que funciona com a nexe amb el polis-
portiu i que alhora genera una plaça (coberta transitable) en altura a cota del carrer 
Jaume Faura. El volum principal genera un gran porxo al nou espai públic que el 
qualifica com a zona més recollida i d’aixopluc en un pun cèntric.
El programa cultural i l’hotel es resolen en un únic volum format per un gran cub de 
formigó (sala principal), que es troba abraçat per una envolvent metàlica que no 
toca a terra i que dóna lleugeresa al conjunt, alhora que genera un espai cobert 
sota el voladís perimetral. Tanmateix, l’edifici crida cap a dins seu amb la creació 
d’una plaça pati interior per al qual s’accedeix a l’Escola de Música.
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L’Auditori-Escola de Musica i Hotel es comporta com la façana del edifici a

la vila, la façana a la Plaça de Sant Jordi, i dirigeix a la gent cap a l’espai

que s’obre davant de l’edifici. La gran plaça pública que comunica aquest

edifici amb el nou edifici de la piscina coberta i l’existent pavelló

poliesportiu i des d’on surt la pasarel�la peatonal que comunica amb les

piscines descobertes de l’altre riba de la riera.

L’Auditori es presenta com un gran edifici format per un gran cub de

formigó (sala), que es troba abraçat per una envolvent metàlica que no

toca a terra i que dóna lleugeresa a tot el conjunt a pesar de les seves

mides i que crea un espai cobert sota el voladiu perimetral. Tanmateix,

l’edifici crida cap a dins seu amb la creació d’una plaça-pati interior per el

qual s’accedeix a l’escola de música.

Franjes en el paisatge

L’àmbit d’actuació ve donat per la succesió de diferents franjes que ordenen tan visual com

físicament l’espai. La riera delimita fisicament però a la vegada afegeix un valor natural i

ecològic. La carretera acompanya la riera en el seu traçat. La nostra propostra preten introduïr

dues noves franjes en aquest àmbit. La franja social, creada mitjançant un gran espai públic,

una gran plaça que es col�loca paral�lela a la riera i a la carretera. I la franja recreativa,

formada per els diferents edificis de la proposta.

L’edificació es col�loca en l’extrem del solar, paral�lela al Carrer de Jaume Faura per tal d’obrir

l’àmbit de la riera cap a la ciutat. Es percep una zona que va des de la façana dels edificis fins

a l’altra riba de la riera. El centre històric s’introdueix des de la Plaça de Sant jordi dins de la

riera i la travessa per la pasarel�la peatonal per comunicar-se amb l’altre límit.

Emplazamiento 1- 750

Fachada 1-300

Section 1    1-300

Section 2    1-300
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plano cubierta 1-200

fachada este 1-200

section b 1-200

Proyecto „ Equipament esportiu“� � � � �      sabine hutter

En el exterior forma una plaza cubierta que es la continuación de plaza para espectador del teatro. Esta plaza tiene una continuación
delante de la escuela de música que está directamente conectada con el puente y tiene una relación visual con el centro de la ciudad.
El edificio es una ampliación del pabellón deportivo y esta en relacion con el edificio del auditorio y la caller de arriba.

La organización del edificio:
El espacio mas importante es la recepción. Este espacio está entre el edificio existente y nuevo. Hay lucenarios situados en la cubierta, que
es una terraza, que illuminan el foyer. Todas las personas que quieren acceder al complejo deportivo tienen que registrarse y pagar en la
recepción. Hay 5 posibilidades de acceso distintas. La primera es acceder por el edificio existente, la segunda por la escalera o ascensor
desde la calle de arriba hacia abajo donde estan los vestuarios de las piscinas. La tercera es por una escalera situada arriba y que da
acceso a los vestuarios de la sala del fitness. Otra posibilidad es ir arriba por la terraza delante de la cafetería o quedarse en planta baja y
ver las piscinas desde la galería. También es posible ir de la galería de espectadores a la cafetería mediante una escalera o un ascensor, o
desde el fitness directamente a la cafetería. Hay la posibilidad de ir directamente del fitness al vestuario de las piscinas con el ascensor o
escalera.

La piscina está en el mismo nivel del gimnasio. Es un poco más privado que el nivel de la plaza donde están los espectadores. El espacio
de la piscina tiene doble altura. Por debajo de la galería hay una zona para relajarse, es mucho más privada y no se puede ver desde el
exterior. Hay diferetes juegos de luz en esta planta. Hay un gran lucenario en el techo en un lado longitudinal de la piscina, este illumina el
muro, que es un grande espejo. En este espejo se refleja el agua de la piscina y todo el espacio parece mas grande. Hay otro patio de luz
en la fachada sur. Dentro de este patio hay vegetacion que hace un buen ambiente para relajarse. Desde la galeria viene luz hasta el zona
de relax. Esta luz es mas calida. Los vestuarios están organizados en zona de pies sucios y zona de pies limpios. El ambiente de los
vestuarios es muy especial. Por los vestuarios viene luz desde la terraza. Estos patios de luz tienen un minimo de 1.2m para facilitar el
mantenimiento. Es posible de jugar con colores: durante la noche estos patios estan illuminados con differentes luces de colores que se
pueden ver desde fuera. Después de salir de ésta zona hay un muro para colgar los albornoces y la ropa.

En el nivel superior hay un restaurante que está directamente conectado con la terraza. La terraza está al mismo nivel de la calle, tiene
bancos para sentarse, espacio para jugar o lo que se quiera. La sala de fitness tiene una gran ventana para ver la naturaleza mientras se
hace deporte. Una de las cosas mas importantes de esta planta es el patio de luz central. Este patio no solo aporta mucha luz, sino que
tambien es el punto de relacion de las diferentes plantas. Se puede ver deste el bar del restaurante hasta el fitness, desde el fitness hasta
la galeria o la plaza cubierta. Este patio de luz illumina tambien la plaza cubierta.

La planta baja es el más publica y abierta a la plaza.
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LLEGENDA DETAIL 1

1- Gelosia perfil tubular d'alumini 20x50x2 mm

anoditzat color natural.

2- Peça de clipatge de la gelosia.

3- Perfil d'alumini 40.3 mm per sujecció de

gelosia cada 50 cm.

4- Peça 40.3 mm de subjecció del tub de 40.3

de la gelosia al mur de formigó de 40 cm.

5- Mur de tancament de "gero" (capa exterior).

6- Aïllant acústic de llana de roca e=5 cm.

7- Mur de tancament "gero" (capa interior).

8- Lliscat de morter de cal i pintat.

9- Remat perimetral de xapa d'alumini plegada

de 1,2 mm.

10- Formigó de pendents.

11- Làmina impermeabilitzant.

12- Aïllament tèrmic de poliestirè expandit.

13- Paviment flotant format per peces de

formigó alleugerit 40x40 cm, sobre peus.

14- Parquet enganxat e=3 mm.

15- Llosa flotant de formigó armat e=10 cm.

16- Base de partículas de poliuretano

aglomeradas e=5 cm.

17- Formigó cel.lular e=5 cm.

18- Forjat col.laborant 12 cm i RF-90.

19- Biga metàl.lica HEB-180.

20- Suspensió elàstica del fals sostre.

21- Fals sostre de cartró-guix registrable 60x60

cm i pintat.

22- Tramex galvanitzat en pletina 30.3 mm pas

30 mm.

DETAIL 2     1-20

LLEGENDA DETAIL 2

1- Gelosia perfil tubular d'alumini 20x50x2 mm

anoditzat color natural.

2- Peça de clipatge de la gelosia.

3- Perfil d'alumini 40.3 mm per sujecció de

gelosia cada 50 cm.

4- Peça 40.3 mm de subjecció del tub de 40.3

de la gelosia al mur de formigó de 40 cm.

5- Mur de tancament de "gero" (capa exterior).

6- Aïllant acústic de llana de roca e=5 cm.

7- Mur de tancament "gero" (capa interior).

8- Lliscat de morter de cal i pintat.

9- Remat perimetral de xapa d'alumini plegada

de 1,2 mm.

10- Formigó de pendents.

11- Làmina impermeabilitzant.

12- Aïllament tèrmic de poliestirè expandit.

13- Paviment flotant format per peces de

formigó alleugerit 40x40 cm, sobre peus.

14- Forjat col.laborant 12 cm i RF-90.

15- Biga metàl.lica HEB-180.

16- Fals sostre de cartró-guix

17- Fusteria d'al.lumini amb vidre tipus Climalit.

18- Xapa d'alumini plegada.



 
La proposta es centra en donar una façana neutra a la riera de les Arenes. Aquest 
volum unitari estableix una relació de continuïtat amb el polisportiu existent i dota a 
la riera d’una façana contundent en contraposició al gra dispers de Matadepera. 
Aquesta configuració concentra el volum edificat de la piscina coberta, l’auditori i 
l’hotel cap al carrer Jaume Fabra alliberant una franja d’espai públic que dóna 
façana a la riera. L’espai públic resultant conforma una seqüència urbana amb la 
Plaça Sant Jordi i està qualificada per accedir als diferents equipaments. En un 
extrem culmina amb l’escenari al aire lliure davant del polisportiu i a l’altre amb 
l’hotel que dona façana a la plaça Sant Jordi.  
El punt singular d’aquesta façana es concentra en el volum del hall de les sales del 
auditori, actuant com a llanterna de reclam a les nits de concert. Al mateix temps, 
aquest volum que sobresurt del pla de façana, configura l’accés a l’auditori i escola 
de música. 
A l’altre banda de la riera el plantejament proposat es basa en un esquema molt 
clar, dos volums extrems (vestuaris i restaurant) que delimiten l’espai de les piscines 
descobertes. 
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SÓL D'EQUIPAMENTS EN POSSIBLE

EQIPAMENTS CONSOLIDATS

NOU SÒL APTE PER EQUIPAMENTS

ÀMBIT D'ACTUACIÓ
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RECUPERACIÓ DE LES RIERES

PROPOSTA D'APARCAMENTS

PROPOSTA VIES URBANES PRINCIPALS
VIAL DE RONDA

XARXA BÀSICA INTERNA

VIARI ORDINARI

TRACTAMENT URBÀ DEL VIAL
VIAL VERD

ZONA PEATONAL CENTRE URBÀ

VIES URBANES PRINCIPALS

PROPOSTA XARXA BÀSICA INTERNA

ÀMBIT D'ACTUACIÓ

NOVA ÀREA D'EQUIPAMENTS A LA RIERA DE LES ARENES

sara alcaide

Matadepera s'estén al vessant meridional de la muntanya de Sant 
Llorenç del Munt, al llarg de la riera de les Arenes; de manera que 
la zona forestal ocupa gran part del terme municipal.

El procés d'urbanització que va caracteritzar a Matadepera a 
partir dels anys 70, amb l'aparició de múltiples urbanitzacions 
disperses en terrenys d'orografia difícil, va provocar un model 
decreixent poc sostenible, tant pel que fa referència a la pròpia 
agressió d'aquest urbanisme dispers en el territori, com pels 
costos d'urbanització i de dotació de serveis i manteniment que 
comporten.

En els últims anys, el municipi ha passat de ser un centre 
d'estiueig, en el que es combinava la primera i la segona 
residència, a un poble residencial, amb una  població jove de 35 
anys com a edat mitjana. En referència als indicadors del nivell de 
vida, Matadepera és un dels municipis catalans amb més qualitat 
de vida, amb una renda bruta familiar molt superior a la mitjana 
catalana.

El creixement de Matadepera en els darrers anys i el pas de 
poble d'estiueig a municipi residencial a provocat l'aparició de 
noves necessitats, sobretot relacionades amb el sector terciari, 
comercials i de serveis.

El model de ciutat que es proposa en l'actualitat es basa en la 
contenció de les urbanitzacions disperses i la densificació del 
nucli urbà, a fi i efecte de tenir cap a un model de 
desenvolupament sostenible.

El nucli urbà té com a vocació actuar d'àrea de centralitat dels 
diferents sectors del nucli municipal. 

La riera de les Arenes és un important element organitzador que 
a la vegada separa diferents sectors del municipi i que, en 
l'actualitat, no s'utilitza donat el seu estat de mínima conservació. 
La seva recuperació pot conferir al municipi una gran oportunitat 
d'estructuració del sistema d'espais verd i de connexió amb 
diferents sectors d'urbanització.

Viari actual i noves intervencions
E: 1/15.000

Equipaments actuals i noves intervencions
E: 1/15.000

EQUIPAMENTS EXISTENTS

1.   Pavelló poliesportiu municipal 7.   Casal de gent gran
2.   Escola de primària       CAP
3.   Consultori local 8.   Ajuntament
4.   Llar d'infants       Policia local
5.   Esglèsia Sant Joan 9.   IES Matadepera
      Casal de cultura 10. Escola de Primària
6.   Llar d'infants

Volum Hotel

Escola de Música
Auditori

Fitness
Piscina Coberta

Pavelló Existent

Escenari

ACCÉS HOTEL

ACCÉS AUDITORI
ESCOLA DE MÚSICA

ACCÉS PISCINA / FITNESS
PAVELLÓ

PAVELLÓ EXISTENT
PISCINA AUDITORI HOTEL

OBJECTIU
L'objectiu del projecte és crear espais de confluència que ajudin a 
la cohesió social del municipi.

ESTRATÈGIES

Concentrar els equipaments per generar una nova àrea de 
centralitat

Generar espai públic dotat d'activitat i que connecti tots 
elsequipaments conservant l'escenari a l'aire lliure del pavelló com 
a punt singular.

PROPOSTA

Concentrar el volum edificat de la piscina coberta i l'auditori cap al 
carrer Jaume Faura per alliberar una franja d'espai públic i donar 
façana a la riera de les Arenes.

L'activitat que té la nova plaça és degut a que dóna accés a tots 
els equipaments i perquè ella mateixa es capaç de generar 
moviment gràcies al escenari a l'aire lliure.

El volum de l'hotel es col.loca a l'extrem del solar, donant façana a 
la plaça Sant Jordi, per poder destinar la resta del solar a la 
construcció dels equipaments esportius i culturals proposats al 
programa.

Es proposa un volum unitari que dona continuïtat al volum existent 
del pavelló. D'aquesta manera es dota a la riera d'una façana 
contundent en contraposició al gra dispers de Matadepera.

El punt més singular d'aquesta façana es concentra en el volum 
del hall de les sales de l'auditori; actuant com a llanterna de reclam 
a les nits de concert, quan l'edifici esta il·luminat interiorment. Al 
mateix temps aquest volum, que sobresurt del pla de façana, 
serveix per protegir del sol i de la pluja l'entrada a l'auditori i a 
l'escola de música.

AUDITORI + ESCOLA MÚSICA
PISCINES COBERTES
PISCINES LÚDIQUES

PAVELLÓ

VESTUARIS PISCINA VEST.
HALL

ACCÉS

PAVELLÓ

PÚBLIC PISCINA

FI
TN

ES
SHALL

ACCÉS

BA
R

PÚBLIC

Planta Baixa

Planta Primera



hall auditori

saló hotel

restaurant hotel

office restaurant

sala de professors
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B2

B2

B2
B3

B3
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B5

B5
B7

C4

C1

C2

C3

MÚSICS
ACCÉS SECUNDARI

+ AUDITORI
ACCÉS ESCOLA DE MÚSICA

accés escenari
sala de descans músics

sala anecoica

guardaroba

taquilla

entitats musical

sala de reunions

magatzem

ACCÉS
INSTRUMENTS

SORTIDA D'EMERGÈNCIA

magatzem

administració hotel

cuina / magatzem

serveis hotel

hall hotel

hall auditori

hall escola

ACCÉS HOTEL

ACCÉS
SERVEIS HOTEL

accés restringit 
tècnics
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Planta Primera (Cota +4,05)

- SUPERFICIE CONSTRUÏDA TOTAL: 2.130,40 m2

SUP. AUDITORI + ESCOLA DE MÚSICA: 1.748,05 m2

SUP. HOTEL:    458,60 m2

- SUPERFICIE ÚTIL:

A. AUDITORI

A.1. HALL AUDITORI + SERVEI DE BAR: 200,75 m2

A.2. SALA PRINCIPAL: 370,00 m2

A.3. SALA SECUNDARIA: 130,0 m2

A.4. RECEPCIÓ IMATGE I SO: 15,20 m2

A.5. CAMERINOS COL.LECTIUS: 2 x 37,00 m2

A.6. CAMERINOS INDIVIDUALS: 3 x 11,50 m2

B. ESCOLA DE MÚSICA

B.1. ESPAI DE RELACIÓ:   51,75 m2

B.2. SALA D'ASSAIG INDIVIDUAL:   3 x 16,50 m2

B.3. SALA D'ASSAIG COL.LECTIU:   3 x 26,50 m2

B.4. CABINA D'ESTUDI:   2 x 11,30 m2

B.5. BIBLIOTECA / FONOTECA / VIDIOTECA:   60,00 m2

B.6. SALA DE PROFESSORS:   2 x 19,25 m2

B.7. SERVEIS:   26,70 m2

C. HOTEL

C.1. SALÓ HOTEL: 87,80 m2

C.2. RESTAURANT HOTEL: 91,20 m2

C.3. OFFICE: 45,60 m2

C.4. ZONA HABITACIONS (6hab.): 147,90 m2

Planta Baixa (Cota ±0,00)

- SUPERFICIE CONSTRUÏDA TOTAL: 2.031,10 m2

SUP. AUDITORI + ESCOLA DE MÚSICA: 1590,15 m2

SUP. HOTEL:   440,95 m2

- SUPERFICIE ÚTIL:

A. AUDITORI

A.1. HALL AUDITORI: 175,55 m2

A.2. SALA PRINCIPAL: 370,00 m2

A.3. SERVEIS PÚBLIC AUDITORI:   44,20 m2

A.4. GUARDAROPIA:   34,40 m2

A.5. SALA DESCANS MÚSICS / ACCÉS ESCENARI: 100,95 m2

A.6. MAGATZEM:   34,65 m2

A.7. MAGATZEM / ACCÉS INSTRUMENTS:   68,75 m2

B. ESCOLA DE MÚSICA

B.1. HALL ESCOLA: 51,75 m2

B.2. SALA D'ASSAIG INDIVIDUAL: 3 x 16,50 m2

B.3. SALA D'ASSAIG COL.LECTIVA: 3 x 26,50 m2

B.4. SALA ANECOICA: 60,00 m2

B.5. SALES REUNIONS ENTITATS MUSICALS: 2 x 19,25 m2

B.6. CABINES D'ESTUDI: 2 x 11,30 m2

B.7. SERVEIS: 26,70 m2

C. ESPAIS COMUNS

C.1. RECEPCIÓ:   5,00 m2

C.2. TAQUILLA: 10,65 m2

C.3. SECRETARIA: 29,90 m2

C.3. DESPAXT DIRECCIÓ: 14,70 m2

C.4. CAFETERIA: 95,75 m2

D. HOTEL

D.1. HALL HOTEL:   98,20 m2

D.2. RECEPCIÓ:   12,00 m2

D.3. DESPAXT GESTIÓ:   18,10 m2

D.4. SERVEIS HOTEL (CUINA + MAGATZEMS):   122,80 m2

intal.lacions magatzem plenum sota sala principal

instal.lacions
espai ventilat 

cel ras
auditori

cel ras
sala secundaria

NOVA ÀREA D'EQUIPAMENTS A LA RIERA DE LES ARENES

sara alcaide

ADMINISTRACIÓ / RECEPCIÓ

CAFETERIA

CAMERINOS / ZONA MÚSICS

SERVEIS HOTEL

HABITACIONS

RESTAURANT / SALÓ

AULES / SALES 

ESPAIS ESCOLA DE MÚSICA

SALA 2

MAGATZEM

ESPAIS HOTEL

HALL D'ACCES

SALA 1

ESPAIS AUDITORI

PLANTA PRIMERA

ESQUEMA FUNCIONAL

PLANTA BAIXA

ESQUEMA FUNCIONAL



magatzem / instal.lacions

revestiment
tauler de resines 

reixa de ventilació
espai instal.lacions

(Trespa Meteon)

magatzem / instal.lacions

espai ventilat per instal.lacions

administració

reixa de ventilació
espai instal.lacions

magatzem

magatzem / instal.lacions

camerinos

sala decans músics

cel ras
accés

hall hotel

instal.lacions

NOVA ÀREA D'EQUIPAMENTS A LA RIERA DE LES ARENES

sara alcaide

El sistema constructiu de
la façana permet que la 
composició dels forats 
sigui aleatòria i variable 
segons les necessitats 
dels ocupants de les 
habitacions.
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NOVA ÀREA D'EQUIPAMENTS A LA RIERA DE LES ARENES

sara alcaide

AUDITORI

Coberta:

A. Acabament de xapa de zinc.

B. Xapa de zinc prepatinada e=0,65mm amb 

junta alçada.

C. Llata d'empostissar de fusta per formació 

d'acabament.

D. Tauler hidrófug de fusta de pi e= 2cm.

E. Llates d'empostissar de fusta 8x19 cm per 

formació de     coberta ventilada.

F. Aïllant tèrmic de poliestiré extruit e=5 cm.

G. Forjat col.laborant de xapa crecada d'acer e= 

1mm.

H. Encavallada metàl.lica amb perfils tubulars 

16x16mm

Fals sostre:

I.  Suspensió elàstica

J. Llates d'empostissar de DM per subjecció de 

fals sostre.

K. Tauler de contraxapat d'okume xapat en auró 

e= 22 mm.

Paraments verticals:

L. Mur de formigó e=30 cm.

M. Aïllament tèrmic de poliuretà projectat.

N. Mur de maó foradat.

O. Llates d'empostissar horitzontals de DM.

P. Tauler de contraxapat d'okume xapat en auró 

e= 20 mm.

Q. Aplacat de pedra natural.

SOSTRE EQUIPOTENCIAL

Disseny un sostre de tipus 

equipotencial (o ortofònic), de 

manera que el nivell sonor 

(suma del so directe i el 

reflexat) en qualsevol punt de 

la sala sigui constant:

1. X és el punt on es situa la 

font sonora.

2. Imaginar un punt A fix, on la 

bisectriu formada pel triangle 

PXA sigui tangencial al sostre 

inclinat (pla 1). P és el punt de 

l'audiència on ha d'arribar la 

primera reflexió.

3. Trobar la font d'imatge de X 

respecte el pla 1.

4. Unir la font d'imatge I1 amb 

el punt T mitjançant una línia 

recta. T és l'últim punt on es 

situa l'audiència.

5. Marcar el punt d'intersecció 

B del sostre. Repetir el procés 

respecte el punt B, i així 

successivament amb els nous 

punts que es determinen.
Escala: 1/150

Secció acústica (diagrama de so directe)

Planta acústica (diagrama de so directe)

Xapa perforada 
TECU Net 
utilitzada com a 
panell mòbil i 
protecció solar a 
la façana de 
ponent.

Protecció solar:

La pell exterior de la façana principal actua com a element de 
proteció solar. Aquesta protecció, penjada de la coberta de 
l'edifici, esta formada per panells perforats de xapa metàl.lica 
que es poden plegar per regular el grau d'obertura de la façana. 
La composició de la façana és variable depenent del grau de 
tancament d'aquests panells.
La permeabilitat de la façana es manifesta en major grau al 
vespre quan l'edifici s'il.lumina interioment.

Escola de música:

A. Llosa de formigó (e=30 cm)

B. Llana de roca e=5 cm

C. Placa de cartró-guix e=2 cm

D. Suspenció elàstica

E. Guia d'alumini

F. Mur de maó foradat enguixat 

e=11 cm

G. Parquet enganxat e=3cm

H. Llosa flotant de formigó armat 

e=10 cm

I.  Base de partícules de poliuretà 

aglomerades e=5 cm

J. Formigó cel.lular e=5 cm

K. Vidre doble 6+8+10 mm amb 

càmara d'aire plena amb gas d'alt 

pes molecular

L. Formigó cel.lular de pendent

M. Doble làmina asfàltica 

impermeabilitzant

N. Aïllament tèrmic de poliestirè 

extruit e=6 cm protegit amb làmina 

geotextil

O. Capa de grava e=15 cm

P. Guia metàl.lica

Q. Muntant correder metàl.lic

R. Plafó móbil de xapa metàl.lica 

perforada amb acabat lacat

S. Plafó fix de xapa metàl.lica 

perforada amb acabat lacat

Referències: Herzog & de Meuron
Edifcici d'habitatges a París
Galeria comercial a Munich
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AXONOMETRIA   E: 1/50

SALA PRINCIPAL AUDITORI

Q

Recuperació del territori a la zona de piscines 
lúdiques:

El conjunt de les piscines a l'aire lliure es desenvolupa s tres 
nivells diferents. Amb la generació d'aquestes plataformes es 
pretén aconseguir una optimització dels moviments de terres, 
reinventant la topografia.

Flexibilitat d'usos:

Per fer rentable el consum de sòl que suposa fer unes 
piscines a l'aire lliure, que només es poden utilitzar a l'estiu, es 
proposa entendre aquesta intervenció com un espai públic 
lliure; de manera que la configuració dels seus límits permetin 
ser un recinte tancat i controlat durant el període d'estiu i un 
parc obert durant la resta de l'any.
Les rampes entre murs són aquest punt d'inflexió que regula 
l'accés al recinte.

Utilització de materials reutilitzables i sistemes 
constructius desmuntables:

Per a la construcció del restaurant relacionat amb les piscines 
lúdiques, es proposa la utilització d'un sistema constructiu 
desmuntable a base de perfils metàl·lics per a l'estructura i 
pannells sandwich per als tancament.
El mateix criteri constructiu s'utilitzarà per a la pèrgola que 
acompanya al usuari a través de la plataforma sobre la riera.

Reutilització de l'aigua:

Reutilització de l'aigua de les dutxes dels vestuaris de 
l'equipament esportiu de pavelló + piscines com a aigües 
grises per als wc dels mateixos vestuaris i per als serveis 
higiènics dels espectadors.

Regulació de la radiació:

Utilització d'una doble pell de façana ventilada que reguli la 
radiació solar i les condicions tèrmiques de l'edifici.
Plantació de vegetació (arbres de gran alçada) per 
complementar la regulació  de la radiació solar de la façana de 
ponent.
La sala principal de l'auditori rep il·luminació natural de llevant; 
aquestes obertures verticals estan orientades lleugerament 
cap a nord, de manera que la regulació de la radiació es fa 
per motius funcionals de la pròpia sala. 

Regulació acústica:

L'auditori es situa a la part posterior de l'edifici, orientat cap a la 
zona residencial, amb un carrer de menor trànsit, per reduir el 
soroll aeri que prové de l'entorn.
L'escola, situada a la façana principal de l'edifici, s'aïlla 
acústicament amb un doble vidre a les obertures i és protegeix 
sensiblement darrera de la primera pell de façana.

Ventilació creuada:

Els patis interiors de l'escola de música s'utilitzen com a pous de 
llum per il·luminar aules i passadissos, alhora que serveixen com a 
reguladors tèrmics de l'edifici, permetent la ventilació creuada a 
l'estiu, de manera que la utilització del sistema de refrigeració 
convencional es podrà reduir notablement.

COBERTA COL.LABORANT UNIDIRECIONAL AMB JÀSSERES ALVEOLARS  METÀL.LIQUES

LLOSA DE FORMIGÓ (ZONA HOTEL)

LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT (ZONA ESCOLA DE MÚSICA)

JUNT ESTRUCTURAL

COBERTA COL.LABORANT UNIDIRECIONAL AMB ENCAVALLADES  METÀL.LIQUES

SOSTRE PLANTA BAIXA

SOSTRE PLANTA PRIMERA

LLOSA DE FORMIGÓ (ZONA HOTEL)

LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT + LLOSA FLOTANT (ZONA ESCOLA DE MÚSICA)

LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT

JUNT ESTRUCTURAL

LLOSA INCLINADA DE FORMIGÓ ARMAT + LLOSA FLOTANT

PILARS METÀL.LICS

CAIXA DE FORMIGÓ

SALA SECUNDARIA

CAIXA DE FORMIGÓ

SALA PRINCIPAL (AUDITORI)

MUR DE CONTENCIÓ

LLOSA
COBERTA COL.LABORANT
AMB ENCAVALLADES METÀL.LIQUES

COBERTA COL.LABORANT
AMB JÀSSERES METÀLIQUES

El sistema escollit per cobrir la sala del auditori es basa en 

una estructura d'encavallades metàl·liques recolzades en 

els murs laterals de la sala i un forjat col·laborant (xapa 

metàl·lica i formigó).

S'ha descartat el sistema constructiu de lloses alveolars 

prefabricades degut a que els murs perimetrals de la sala 

no són paral·lels entre ells, de manera que cada llosa 

hauria d'arribar a obra amb un tall esbiaixat impropi d'un 

sistema constructiu basat en la prefabricació i repetició dels 

elements.

La separació de les encavallades és de 2,80m. Amb aquesta 

dimensió ens estalviem haver de col·locar corretges en 

sentit perpendicular a l'estructura principal, al mateix 

temps la carrega de la coberta arriba al mur d'una manera 

més uniforme.

ESQUEMA ESTRUCTURAL

E: 1/300

CANTELL:  1,30m

Esquema grades i conducte de climatització Màquines exteriors de climatització instal.lades en espai ventilat en planta sota coberta

instal.lacionsconductes
climatització de la sala

cel ras registrable



La proposta de grup es planteja com una sèrie de volums transversals lligats per un 
nexe lineal paral·lel al carrer Jaume Faura del qual pengen els diferents programes 
dels equipaments a partir del volum del polisportiu existent. 
Aquesta proposta en forma de pinta genera espais públics delimitats pels diferents 
volums encara pendents de qualificació i assignació de responsabilitats urbanes, 
entre elles la definició del nexe amb els espais esportius de l’altra banda de la riera, 
dotant al recorregut de la continuïtat urbana que és necessària.  
La proposta paisatgística de la zona de les piscines a l’aire lliure és interessant, 
generant una sèrie de plataformes topogràfiques que formalitzen una sèrie d’espais 
lliures que s’inicien amb les làmines d’aigua i finalitzen a la  riera, 
esborrant els límits amb aquesta i incorporant a la proposta la part més practicable 
de la seva topografia.
  

 

A5    
J. BLANCO – J. MONTFORT – L. PEDULLÉS 
DESENVOLUPAMENT: PONT-PARC 
Tutors: Pilar de la Villa / Pablo Garrido 

 













B1    
CLARA SASTRE i VILAS-TRIAS 
DESENVOLUPAMENT: PISCINA COBERTA 
Tutors: Pere Armadàs / Joan Ramon Blasco 

B2    
M. ENSEÑAT – M. LLOBERES – J. SERRA  
DESENVOLUPAMENT: PISCINA COBERTA 
Tutors: Pilar de la Villa / Pablo Garrido 

B4                   
A. MÜLLER – A. LLULL – L. MADSEN 
DESENVOLUPAMENT: AUDITORI – ESCOLA DE MÚSICA 
Tutors: Pilar de la Villa / Pablo Garrido 

  
 

PISCINES LUDIQUES 
Tutors: Pilar de la Villa / Pablo Garrido 

B5                              

DESENVOLUPAMENT: 
J. J. ADELANTADO

DESDOBLAMENT DE LES CONNEXIONS

B3    
HELENA TORRES GRAU 
DESENVOLUPAMENT: AUDITORI – ESCOLA DE MÚSICA 
Tutors: Jonathan Tugores / Toni Tribó  

NNOOVVAA  ÀÀRREEAA  DD’’EEQQUUIIPPAAMMEENNTTSS  AA  LLAA  RRIIEERRAA  DDEE  LLEESS  AARREENNEESS MMAATTAADDEEPPEERRAA RODRAT.Q 6002-5002 SRUC B PAT

Separació volumètrica del programa en diferents conjunts 
volumètrics que conformen l’espai públic

Volumetria lineal i continua seguint l’alineació de l’actual 
polisportiu 

 Connexions transversals d’amdues bandes de la riera seguint 
la trama urbana de la vila.

Disgregació volumètrica clara referència de la tipologia 
edificatoria de Matadepera. Diàleg volumètric entre ambdues 
bandes de la riera.

Permeabilitat i flexibilitat d’us en les tipologies edificatòries com 
a estratègia per generar una implantació sostenible a la vila



El projecte de la franja est de la riera es divideix en dos intervencions que conviuen 
en un únic espai públic. Per una banda la piscina coberta es configura com una 
ampliació de l’actual Polisportiu i soluciona alhora el desnivell amb el carrer Jaume 
Faura. Aquesta ampliació consisteix en la macla de dos volums, un de caràcter 
servidor que acumula els moviments, serveis i gra petit de l’edifici i un altre volum 
on es situa el vas de la piscina. Aquests dos volums tenen un nexe comú que són 
dos grans lluernaris que unifiquen el conjunt.
A l’altre banda de l’emplaçament es situa el programa cultural (auditori, escola de 
música i l’hotel) que soluciona la façana a la riera i a la plaça Sant Jordi. El volum 
unitari es composa per dos volums de directrius  diferents units per un braç a planta 
pis (que pertany a l’escola de música) que genera una “porta” d’accés al nou espai 
públic.
Cal remarcar el desdoblament de la passera que comunica amb la zona de piscines 
lúdiques en dos nivells. Un que enllaça amb la coberta de la unitat esportiva i la 
cota del carrer (Jaume Faura) i l’altre amb la cota de la nova plaça facilitant i 
potenciant l’accessibilitat i els recorreguts peatonals al conjunt.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                     

B1    
CLARA SASTRE i VILAS-TRIAS 
DESENVOLUPAMENT: PISCINA COBERTA 
Tutors: Pere Armadàs / Joan Ramon Blasco 









 La proposta genera una peça edificada geomètrica, lineal i continua 
delimitada pel polisportiu existent i per l’auditori, encastant les piscines cobertes per 
generar una plataforma pública sobre d’elles des de la qual es connecta amb l’espai 
esportiu a l’altra banda de la riera. Aquesta plaça aglutina l’espai d’espectacles a l’aire 
lliure davant l’escenari del polisportiu i els accessos a l’auditori en dies d’espectacle.  

A l’altra banda de la riera les piscines a l’aire lliure es plantegen com una sèrie 
geomètrica de vasos que generen una façana seqüencial respecte al carrer i a l’espai 
verd en contacte amb la riera.

 
 

La plataforma que salta la riera des del punt de vista urbà i de l’espai públic que 
genera

 

s’enten com la futura arteria principal de connexió sud nord del municipi

 

B2    
M. ENSEÑAT – M. LLOBERES – J. SERRA  
DESENVOLUPAMENT: PISCINA COBERTA 
Tutors: Pilar de la Villa / Pablo Garrido 

L'auditor i l'Escola de Musica comparteixen un cos baix dominat per el gran volum cec 
de l’auditori. S'hi desenvolupen una serie de patis que il.luminen els espais interiors, 
contribuint a la creació d'una atmòsfera pausada i control climàtic.
Els accesos i serveis del conjunt són independents però, alhora es facilita la comuni-
cació entre ells parque l’auditori pugui ser al mateix temps un espai d’assaig i 
d’experimentació de l’alumnat de l’escola i un equipament per part de l’hotel.













La proposta d’ordenació general es basa en generar una nova topografia virtual a 
base de plans inclinats. D’aquesta manera es desenvolupa un desenvolupament 
paisatgístic en ambdues bandes de la riera, unides mitjançant connexions transver-
sal seguint la trama urbana existent.
L’Edifici desenvolupat pretén establir una relació de continuïtat al pla inclinat de 
l’actual escenari al aire lliure. D’aquesta manera es potencia les activitats lúdiques i 
culturals al aire lliure i certa continuïtat a l’espai públic, on l’arquitectura i ciutat no 
es conformen en plans diferents. El volum es formalitza a partir d’una coberta 
transitable on el volum del auditori es genera a partir  a partir d’un desplaçament 
del plec de la coberta a l’interior de l’edifici. En el volum de l’Escola de Música 
aquest plec es paral•lel.
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Aquesta proposta parteix de la disgregació volumètrica en clara referència a la 
tipologia edificatòria de Matadepera i es planteja en conjunt des de l’extrem de la 
peça a l’altra banda de la riera, amb una seqüència de volums contenidors de 
cadascun dels programes i que acompanyen els recorreguts recolzant-los i relligant 
les dues bandes de la riera mitjançant una plataforma a diferents nivells, equipada 
amb un bar-restaurant i baixant fins al fons de la riera per tal d’incorporar-la com a 
espai públic amb un treball paisatgístic per provocar un recorregut a cota inferior. 
Els equipaments esportius i culturals s’expressen mitjançant una sèrie de volums 
formalitzats molt contundentment i articulant-se per provocar una seqüència de 
recorreguts i espais urbans que es qualifiquen i caracteritzen individualment en 
funció del seu ús, de la seva morfologia i de la seva relació amb la ciutat. Aquests 
espais exteriors es desenvolupen a cota de ciutat i per damunt de part de les 
cobertes dels volums edificats per connectar amb la ciutat. 
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Planta accés

Vestíbul i recepció
Oficines administració
Serveis públics
Zona d’espectecadors i grades
Sala de fitness
Grades exteriors

Vegetació
Capa de terra vegetal
Capa de filtre
Capa de drenatge
Capa de protecció
Aïllament tèrmic
Capa protecció anti-arrels
Impermeabilització
Lloses de formigó prefabricades
Pòrtic de formigó
Mur de maó vist pintat
Malla metàl·lica per on hi trepa la vegetació

Planta soterrani

Vestidors per a grups
Vestidors per a abnonats
Vestidors per a tècnics
Infermeria
Sala de musculació
Magatzem 
Platja perimetral
Vas de piscina 25x12,5

Verd en les altures: façanes i teulades 

Les cobertes dels edificis tradicionalment han estat per a 
protegir-lo de les inclemències climatològiques. El concepte de 
cobertes verdes recupera aquests espais en les altures de la ciutat 
per a convertir-los en superfícies de captació de CO2 , de recuper-
ació d'aigua de pluja o per al cultiu de plantes comestibles. 

Les cobertes verdes també contribuïxen a reduir la dependència 
energètica dels edificis doncs milloren l'aïllament de les mateixes. 
Una teulada verda és essencialment un jardí en les altures ple de 
vegetals i pot incloure elements de captació d'energia renovable, 
recollida d'aigües pluvials i cultiu d'aliments. 

Les façanes, per diverses raons no es consideren habitualment 
com un element que pugui aportar beneficis ambientals. En 
aquest sentit existeix tant la possibilitat que la mateixa integri 
jardineria bàsica per motius estètics com elements per al cultiu de 
plantes comestibles. 

Les façanes verdes tant en gratacels com en cases poden 
col·laborar a reduir la despesa energètica de l'edifici, a millorar la 
seva estètica i fins i tot ser un referent emocional per als habitants 
d'una població. En les ciutats on el cel ens queda sovint fora de 
l'abast visual així com l'horitzó de paisatge fora de la mateixa, les 
façanes verdes poden reconfortarnos i asserenar les nostres preo-
cupacions.

- Aillament tèrmic a través de la cambra d’aire entre la gespa i a 
través de la capa de terra amb arrels (acumulació de calor).

- Aillament acústic i acumulació de tèrmica..

- Es redueixen les radiacions ultraviolades i les grans oscilacions 
de temperatura gracies a la capa protectora de la gespa i de la 
terra.





























C 1  
TONI FRANCO – PAU FRONTONS 
DESENVOLUPAMENT: AUDITORI – ESCOLA DE MÚSICA 
Tutors: Jonathan Tugores / Toni Tribó  

El projecte respon a la necessitat de connectar un nou centre d’equipaments amb les 
preexistències de Matadepera. Prenent com a base la riera de les Arenes, falla 
artificial de la zona, i reinterpretant-la com un nou eix central on s’insereix tot el 
programa. Generant un gran passeig-aparador on es busca una interacció entre el 
ciutadans i les activitats que es desenvolupen. 
Aquest nou eix central es recolza sobre la canalització de la riera que serveix com a 
base. D’aquesta manera s’aconsegueix mantenir la visual de la zona , sobresortint 
un únic element de referència com és l’Auditori. 











La proposta es concentra en la recuperació de la riera de les Arenes. Mitjançant la 
canalització de la riera per dos canals laterals, s’aconsegueix un gran parc central 
que uneix peatonalment Matadepera amb San Llorenç del Munt. Alhora que es 
recupera una continuïtat paisatgística i social a la vila. 
Al marge d’aquesta espai central es situen els equipaments, segregats en dos grups: 
zona d’aigües on s’hi troba la piscina coberta i les piscines lúdiques; i a l’altre 
banda del parc l’Auditori i l’Escola de Música. Aquests dos grups tenen en comú un 
sòcol perimetral al parc de manera que s’endinsen en el marge del parc.
El referents més directe d’aquest projecte són el parc de Vallparadís de Terrassa i el 
parc de la riera de Canyadó a Badalona.
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N

RECUPERACIÓ DE LA RIERA DE LES 
ARENES:
Mitjançant un parc creat a la zona de la riera s'aconsegueix 
un gran espai verd central que uneix peatonalment 
Matadepera amb Sant Llorenç del Munt i alhora dóna 
continuïtat a un poble actualment sagregat per l'existència 
d'aquest obstacle. Es proposa canalitzar la riera en dos 
franges laterals soterrades, amb la possibilitat de tenir un pas 
central exterior en cas de gran riuada.
Al marge d'aquest espai central es situen els equipaments, 
segregats en dos grups : una zona "d'aigües" on s'hi troba la 
piscina coberta i les piscines lúdiques; a l'altre costat d'aquest 
parc s'ubica l'auditori i el pavelló municipal de Mario Corea.
Els dos grups tenen en comú un sòcol perimetral al parc, 
aquests edificis pretenen crear perimetre i endinsar-se poc a 
poc dins el parc.
Com a referents hem optat per el parc de la riera de 
Canyadó a Badalona, guanyador del "premi europeo de 
paisatge Rosa Barba", aquest té un esquema molt semblant 
al nostre projecte, agrupant l'espai en diferents plataformes 
que et porten a l'eix central on queda una petita canalització 
del que havia sigut la gran riera. L'altre referent escollit ha 
sigut el parc de Vallparadís de Terrassa, aquest és també una 
rehabilitació d'una antiga riera molt important per aquesta 
ciutat, el parc a part de crear un pulmó verd a la ciutat, 
també serveix com a eix d'unió per tota la zona.
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REFERENTS
Parc de la riera de Canyadó 
(Badalona)

Parc de Vallparadís
(Terrassa)
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ESCENARI

MAGATZEMS I MOLLS DE CARREGA

CAMERINS CAMERINS

DISTRIBUIDOR

AREA GESTIO

CAFETERIA

CONTROL

      AULA
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+o
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CORREDOR DE SERVEI

      AULA
COL.LECTIVA

      AULA
COL.LECTIVA

      AULA
COL.LECTIVA

      AULA
COL.LECTIVA
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INDIVIDUAL
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INDIVIDUAL
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MUSICALS

ENTITATS
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BIBLIOTECA I FONOTECA VESTIBUL
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+ 1.2

SECRETARIA I DIRECCIO

CORREDOR DE SERVEI

SALA  ANECOICA

SALA POLIVALENT

INSTAL.LACIONS

+4.15

+4.15

+4.15

+4.15

+4.15

+4.15

+4.70 +4.70

+7.5
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443.55
442.81 441.90
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FAÇANA A LA PLAÇA
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A'
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- 1.5

EDIFICACIÓ SOTA RASANT

443.55

439.55

438.21

Una plaça ens dona l'espai per compartir els nous equipaments que la iniciativa d'un poble vol 
transformar en generadors d'intercanvi cultural i musical.
Un edifici abraça aquesta plaça i un altre treu el nas com dient jo també sóc aquí. Un és llarguerut i 
tranquil, s'abraça al perimetre de la plaça i enfonsa les seves arrels en ella.L'altre s'aixeca sobre aquest 
i treu el nas, pero no el treu per curiositat, el treu per donar-se a coneixer i dir-li a tothom que a 
Matadepera hi passen coses noves perque qualsevol en pugui fruïr i que val la pena baixar al poble 
perque i pasarán coses.No val quedarse a casa........
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PLANTA -1
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PLANTA BAJA
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ALÇAT PRINCIPAL

PISCINA MUNICIPAL DE MATADEPERA

N

SECCIÓ A-A'
E: 1/200

ALÇAT ENTRADA

B B'

SECCIÓ B-B'

La zona en la  que ubicam os la piscina cubierta es a l otro lado de la  rie ra , to ta lm ente adyacente a las  p isc inas
d escubiertas, ya que consid eram os que es m ás necesario unificar e l p rogram a de la  p iscina descubierta con e l de las
cubiertas, m as que con e l pabellón M unic ipal. G rac ias a esto am bas insta lac iones com parten vestuarios y zona de 
insta laciones.
Con esto conseguim os revita lizar el otro lado de la riera , ya que hasta ahora ten ia  un carácter dem asiado m arg inal.
La d isposic ión de la  ed ificac ión en esta zona se d esarro lla a lo  la rgo de un zócalo (que puede ser tanto  físico com o
im aginario)  que va a lo  la rgo de la calle y d el cual nacen las d istin tas construcciones.
El ed ific io in tenta in tegrarse con la orogra fía que le envuelve, tanto con la calle superio r com o con e l te rreno
adyacente, es en la  zona de la  entrada en  la  que la  cubierta se eleva m ostrando la  autentica escala del ed ific io .
Toda la  cub ie rta de ed ific io es trans itab le , y form a una gran p laza pública. El inte rio r se podría separar c la ram ente en 3 
grandes zonas:
La zona de g im nasio y fitness, que se concibe com o una gran caja  transparente desd e la cual tenem os una posic ión
priv ileg iada sobre e l resto d e la p isc ina.
La zona de serv ic ios y ad m inistrac ión, que se  form a m ed iante  otro volum en, esta vez  opaco, que contrasta  con la gran
sala transparente que tiene a su  lado
La últim a zona seria la de la  p isc ina, evidentem ente e l gran espacio de edific io . La cota de esta zona queda en un 
n ivel infe rio r al de  la  ca lle , y es m ediante un gran ta lud verde el parque se m ete dentro de la  sala. La gran crista le ra
que se  abre hacia  la calle tiene v istas ha c ia  “la m ola” que es el icono paisa jístico de l lugar.
El resto d el ed ific io lo podríam os considerar com o lugares de transito o c irculac ión.

Zona gimnàs i fitnessHall

Direcció

Accès

Gradas

Vestuari homes

Vestuari dones

E: 1/200

Sala polivalent
SaunaSauna

Sala instalacions
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PISCINA LÚDICA
Seguint l'esquema de parc, s'introdueix una zona de piscina exterior. Aquesta està situada en una 
plataforma intermitja entre el carrer i el parc, a nivell de l'entrada a la piscina cuberta. Això 
facilita un millor control d'accés a aquesta a l'estiu i a l'hivern, es pot obrir aquest punt de control i 
ser tot una mateixa zona juntament amb el parc. 
L'accés es fa a través de la piscina coberta, amb la que comparteix els vestuaris. Entre La piscina 
coberta i les lúdiques s'hi troba una zona de solarium.

PASSAREL·LA
Al llarg d'aquest parc s'han proposat unes passarel·les o ponts, molt simples per no destacar en 
cap punt. 
S'han pensat dues com a generals per a travessar la totalitat de la riera. Una que uneix la zona 
cultural i pavelló amb la zona d'aigües i una altre situada més al nord, just després de l'hotel que 
aquesta és de caràcter rodat. L'altre pont és més petit i uneix les dos plataformes contigües ala 
zona més baixa, que s'ha deixat com a pas per a l'aigüa en les pluges moderades.

Com a referència s'agafa el pont i piscina de Vallparadís a Terrassa. És un esquema de parc 
lineal, aprofitant l'existència d'una antiga riera molt semblant al proposat a Matadepera.
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Parc de la riera Canyadó
(Badalona)

Pont de Vallparadís
(Terrassa)
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AXONOMÈTRICA DE LA PASSAREL·LA

PASSAREL·LA

(secció longitudinal)

E: 1/250

PISCINA LÚDICA

E: 1/250

E: 1/100

PASSAREL·LA

(secció transversal)

muntants d'acer

formigó postesat 
e=40cm

6m

barana d'acer
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SOSTRE COBERTA

J-100x180

J-90x150

C-45h

J-90x150 J-90x150 J-90x150

C-45h C-45h C-45h C-45h C-45h

J-100x180 J-100x180 J-100x180 J-100x180 J-100x180 J-100x180 J-100x180 J-100x180 J-100x180

DESENVOLUPAMENT DELS PÒRTICS

veure detall 3

veure detall 4

A

B

C

D

E

F

G

A Jàssera de formigó 30x150

B Forjat unidireccional 7.5+20+7.5

C Barrera de vapor 1mm

D Aïllament tèrmic 6mm

E Làmina impermeable 1mm

F Acabat superior de formigó 6mm

G Jàssera d'arriostrament 30x180

H

H Pilar de formigó 30x100

I

I Canaló de recollida d'aigüa

AXONOMÈTRICA

veure detall 5

TAP B -INTERVENCIÓ A LA RIERA DE LAS ARENES
Xavier Llurba Monlleó Desenv. constructiu

E varias QMT 2005/2006

-2-TAP B -INTERVENCIÓ A LA RIERA DE LAS ARENESBrian Ramón Aguilar

Anna Vallet Xicoy
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El projecte pretén fondre el programa (arquitectura) amb el paisatge (natura) 
potenciant la voluntat de donar continuïtat entre el equipaments d’ambdós parts de 
la riera. Aquesta idea es materialitza amb una “manta verda” que genera una 
topografia artificial on diferents plecs generen el programa. La proposta pretén 
minimitzar l’escala d’intervenció amb una adaptació a les condicions del paisatge 
existent, evitant que la potencia del programa predomini sobre les qualitats 
ambientals de l’entorn. 
En el desenvolupamet de l’Auditori es sintetitza l’idea de projecte. L’espai públic 
d’unió (coberta) i l’espai servit per l’equipament estan separats per un gran plec que 
configura l’acces el mateix equipament. D’aquesta manera es provoca una orient-
ació insconscient dels usuaris del nou parc urbà.











La proposta es centra en potenciar la continuïtat entre els dos nous espais públics 
que genera el programa als dos extrems de la riera de les Arenes, No es una 
passera lineal que connecta dos espais sinó una perllongació de l’emplaçament de 
les piscines lúdiques cap a la nova plaça on es concentren els equipaments culturals 
i esportius. Aquest espai públic-passera es desenvolupa en diferents franjes . Per una 
part i ha una franja verda que segueix el marge de la riera i quan arriba a l’altre 
banda genera un espai verd a la gran plaça. Per altre banda hi ha dos franges més 
dures que es desdobleguen en dos cotes diferents per facilitar l’accés els nous 
equipaments i adaptar-se a la cota del carrer Jaume Faura.  
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Planta  accès

Planta  primera

Planta  segona

Façana nord- est

Secció longitudinal

Seccio  a-a'

Secció  b-b'

Secció  c-c'

a

a'

b

b'

c

c'
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ventanamaterial absorbente

pared rigida

pared rigida

ventana

Sección falso techo

Planta paneles delante de las paredes

configuración para baile o banquetes

Sección falso techo

Planta paneles delante de las paredes

configuración para musica sinfonica

Sección falso techo

Planta paneles delante de las paredes

superficies reflectantessuperficies reflectantes

material absorbente

pared rigida

panel reflectante perforado movil panel reflectante perforado fijo

abertura abertura

superficies reflectantessuperficies reflectantes

superficies
absorbentes

superficies
absorbentes

superficies
reflectantes

superficies
reflectantes

configuración para teatro o

sala de conferencias
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La proposta parteix  de la reconsideració de la riera com a límit físic que separa 
Matadepera. Partint de la base de la viabilitat de poder canalitzar la riera amb 
conductes perimetrals, el projecte reconsidera aquest nou vuit de la ciutat com el 
nou emplaçament potencial per allotjar els nous equipaments socio-culturals i 
esportius necessaris. A nivell conceptual el projecte preten transformar un l’antic 
límit físic per esdevenir el recatalitzador de la vila.
La proposta conforma una plataforma sobre la riera on els edificis es col•loquen 
semisoterrats aprofitant l’actual canal. D’aquesta manera es desdobla l’espai públic 
en dos estrats des de on s’accedeix als edificis i alhora genera un espai umbracle i 
aixopluc..
Tanmateix, els volums que alberguen el programa es configuren de manera lliure, 
potenciant la flexibilitat i facilitant possible canvi d’ús al llarg del temps.
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