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Introducció

Aquest document descriu la proposta de l’Eduard
Gascón i del Jordi Roig de TAC arquitectes + Xavier
Ferres arquitecte, pel Projecte de la nova Seu d’Oficines
i Serveis de la Cambra Oficial de Comerç, Industria i
Navegació de Barcelona, d’acord amb el Plec de Bases
de Juliol de 2007, el document “Informació per als
Equips Convidats a la 2ª Fase” de Desembre de 2007
que detalla i descriu el programa de necessitats i facilita
la comprensió dels elements essencials a incorporar
en el Projecte, així com les prescripcions del Pla Especial
Urbanístic per a la Regulació de l’Equipament i
l’Ordenació del Subsòl de la Zona Verda a l’illa definida
per l’avinguda Diagonal i els carrers de Selva de Mar,
de Pujades i de Provençals d’Octubre 2006.
La construcció d’aquest edifici és de gran importància
per al futur de la Cambra, i es tracta, en definitiva, d’una
magnífica oportunitat per a oferir a Barcelona una obra
d’arquitectura emblemàtica que s’identifiqui amb els
valors i inquietuds de la Institució i renovi el compromís
d’aquesta amb la seva ciutat, Al mateix temps, per a
un equip d’arquitectes i enginyers catalans com el
nostre, la possibilitat de participar en aquest concurs
és un motiu que ens honora i estimula a oferir el millor
del nostre coneixement professional al servei del Projecte
de la nova Seu de la Cambra.
Aquesta Memòria s’estructura segons els apartats
indicats en el Plec de Bases i tracta de donar resposta
ordenada i sistemàtica tant pel que fa als objectius i
requeriments exposats com a d’altres inquietuds que
aquest equip redactor ha cregut pertinent incorporar
al Projecte de la nova Seu d’Oficines i Serveis de la
Cambra.
1. Detall de la façana nord i est

En la redacció d’aquest concurs, l’equip redactor ha
treballat en col·laboració amb els següents consultors
i especialistes en les diferents disciplines del projecte:
Ferres Arquitectes
Robert Brufau / BOMA
David Tuset / PGI
Societat Orgànica / SO
Manel Colominas
Iñaki Lozano / BICG
Juan Roberto / INDISSOLUBLE
Nacho Farreras
Antonio Morales /GO
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Proposta arquitectònica i relació amb l’entorn
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Situació de l’edifici

El Projecte per a la nova Seu de la Cambra s’aixeca
com un volum arestat i esvelt situat a la confluència de
la Diagonal amb els carrers Selva de Mar i Pujades. La
seva construcció ofereix la imatge d’una textura
cristallina, tecnològica i modular, una imatge sòbria i
continguda que manifesta la seva condició de lloc per
al treball i Seu de la Cambra de Comerç. una de les
institucions més representatives de la societat civil
catalana i punt de referència del món socioeconòmic
del nostre País.
Iniciat amb motiu de la convocatòria del concurs, el
procés de gestació del projecte i la generació de la
seva forma és el resultat d’intensos debats interns,
dibuixos i maquetes, tots ells orientats cap a una
proposta capaç de respondre satisfactòriament als tres
reptes principals, clarament identificats: l’òptim
desplegament i organització d’un programa i uns
requeriments espacials i funcionals concrets, la
inserció en la realitat del lloc i la trama urbana existent
i l’ajustada utilització dels sistemes constructius i dels
seus materials i, en general, l’administració dels
recursos tècnics i econòmics disponibles, al servei
de l’idea d’un edifici emblemàtic, modern i funcional.
Acostumats darrerament a assimilar les construccions
en altura amb ostentacions corporatives i gestos
emocionants o grandiloqüents, el nostre Projecte es
planteja des de la voluntat de posar èmfasi en els
aspectes genèrics per sobre dels particulars, cercant,
a través d’unes poques eleccions concretes, un territori
comú en el que arquitectura, tècnica i ciutat donin sentit
al nou edifici i a la seva expressió arquitectònica més
significativa.

Des d’un primer moment, un cop comprovada la relació
entre els gàlibs màxims fixats pel planejament i la
superfície edificable, es posa en evidència la qüestió
de fins a quin punt el projecte s’ha d’ajustar necessariament a la geometria prèviament determinada. La
resposta, està clar, no és fàcil, pel risc que comporta.
No obstant, estem totalment convençuts de que aquest
concurs constitueix una immillorable ocasió per a
reflexionar tant pel que fa a la forma de la ciutat, en
aquest tram final de la Diagonal, com pel sentit profund
d’una construcció d’aquesta alçada i envergadura. En
aquest sentit, no podem oblidar la llissó de certs episodis
de l’arquitectura barcelonina en que l’existència d’una
regla general de construcció de la ciutat permetia a
les peces excepcionals adquirir el seu verdader relleu.
El nou edifici de la Cambra serà, sens dubte, una peça
emblemàtica, una torre, i com a tal, entenem que ha
de desenvolupar-se amb el grau d’autonomia i llibertat
propis de la seva naturalesa i condició. La trama urbana,
les alineacions dels vials, l’alçada i profunditat de les
construccions veïnes són dades de sortida que incorporem i processem per a oferir, a través del Projecte,
una nova visió i interpretació de la realitat del lloc.
Així, en front de la noció de que les edificacions en
altura es tendeixen a concebre com a elements aïllats
que possibiliten l’aparició d’espais lliures que faciliten
la seva percepció i la seva relació amb el teixit urbà
més proper, ens trobem, en aquest cas, amb una
parcel•'b7la en cantonada que completa l’alineació de
la illa del costat mar de la Diagonal entre els carrers
de Provençals i Selva de Mar i un volum emergent de
fins 22 plantes que comparteix mitgera amb l’edificació
veïna en un primer tram de deu plantes d’altura.
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Vista Avda. Diagonal - Selva de Mar

Vista Parc Interior

De les diverses possibilitats analitzades, centrem en
totes aquelles que ens oferien respostes a qüestions
com la definició d’una forma i una arquitectura que
interpretés tota la complexitat i riquesa que ens suggereix l’encontre de la Diagonal amb la trama ortogonal
de l’Eixample, la formació d’una planta tipus eficient i
diàfana, el tractament de la planta baixa com element
capaç d’organitzar els accessos i assumir les tensions
urbanes, el contacte amb la mitgera veïna i la seva
posterior expressió com façana o la reducció de la
massa construïda en el tram final de la torre, accentuant
d’aquesta manera la verticalitat i el caràcter singular
de la seva silueta.
Entenent, per tant, que la torre no es pot concebre com
una simple extrusió de la figura en planta del planejament, proposem la formació d’un volum esvelt i articulat
que, un cop resolt el contacte amb l’edificació veïna,
expressi la seva pròpia autonomia formal i atengui a la
condició única i excepcional de l’emplaçament.
Confiem, a tal efecte, en el paper de la geometria com
element generador de la forma, com eina capaç de
modelar la figura trapezoïdal original en una sèrie de
facetes i plans que tendeixen a alleugerar el volum, a
proposar-nos visions canviants i nous angles de visió
i de reflexió, tot definint unes precises regles de creixement en planta i en secció que permeten el progressiu
afinament de la torre.
Aquesta successió d’operacions estableixen els signes
d’identitat de l’edifici: la silueta estilitzada i ingràvida
en la façana a la Diagonal, el vol en la cantonada amb
Selva de Mar que, a manera de gran porxo, indica
l’accés principal de l’edifici i la multiplicació de les
façanes, que crea la il·lusió d’una forma cristallina en
constant moviment.
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Al mateix temps, aquesta estratègia formal facilita que
la gran escala de l’edifici contingui una idea urbana
integradora i atenta a les condicions particular de
l’entorn i, especialment, en el front al nou parc públic
situat al llarg del carrer Pujades, on el volum es plega,
s’interromp, reduint la seva alçada a l’objecte de respondre a l’espai lliure al que s’enfronta .
Creiem estar ara en condicions de respondre a la
qüestió anteriorment formulada: la torre s’inscriu en el
gàlib indicat en el planejament a excepció del vèrtex
corresponent a l’encontre del carrer Pujades amb Selva
de Mar, on, sempre en sòl privat, el projecte compensa
la reducció del volum en alçada. Donat que no es
modifica cap paràmetre substancial del Pla Especial
—altura màxima, nombre de plantes, edificabilitat,
ocupació en planta baixa— considerem que, recollint
experiències anteriors i comptant amb l’aprovació de
l’Ajuntament de Barcelona, el Projecte per a la nova
Seu de la Cambra és viable directament a través de
llicència d’obres o mitjançant la tramitació d’un expedient
de concreció volumètrica.
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Vista Avda. Diagonal - Selva de Mar

Planta baixa i accessos de vianants

La decidida vocació urbana del Projecte que
presentem es posa de manifest en l’idea d’una planta
baixa que travessa l’edifici com si d’un lloc públic es
tractés, un espai continu i permeable a la visió, un
gran sòcol de vidre que concentra l’activitat externa
de la Institució, regula els accessos, moviments i
fluxos dels diversos usuaris i ofereix la imatge més
immediata i propera de la Cambra com a Institució
activa i moderna.

Recolzat en la façana a la Diagonal, el vestíbul ofereix
una visió de la total dimensió de l’edifici i de la seva
organització general, distribuint i canalitzant els tres
fluxos principals:
— l’ingrés dels usuaris i de les visites, a través del
control de seguretat, cap al nucli d’ascensors que
porten tant a les àrees internes –Cambra i entitats–
com a la zona mixta,
— l’accés al foyer – auditori en planta soterrani,
— l’entrada al Centre d’Atenció a l’Empresa, un espai
diferenciat i unitari amb façana als carrers Selva de
Mar, Pujades i al parc urbà que s’estén en el seu costat
Oest.

La seva planta trapezoïdal provoca l’aparició de dos
voladissos situats als vèrtex de la seva diagonal: el
primer defineix el principal accés de vianants a l’edifici
en la cantonada de l’Avinguda Diagonal amb el carrer
Selva de Mar mentre que el segon afavoreix la relació
visual i la continuïtat entre l’esmentat carrer i el parc
urbà adjacent.

L’entrada principal es complementa amb el següents
accessos a la planta baixa:
— ingrés peatonal des del parc urbà, situat a la façana
Oest, entre el nucli vertical i la consergeria, previ al
control d’accés a les àrees internes i mixta, pensat per
afavorir la relació funcional amb el parc, recollir el fluix
de persones provinent de l’estació del metro i canalitzar
la missatgeria,
— ascensor i escala exclusius entre les plantes
d’aparcament i la planta baixa, amb accés obligat a
les plantes superiors a través del control de seguretat.

En el seu interior, la planta s’estructura com la intersecció
de dues grans naus diàfanes que recorren els fronts
dels carrers Selva de Mar i Pujades provocant un espai
ininterromput de més de 60 metres de desenvolupament
i una llum lliure definida per la distància entre el nucli
vertical i el sistema estructural perimetral.

Avd
a

.D

iag

on

al

Tipologia d’accessos
Planta baixa
Accés principal (P)
i alternatiu (A) a l’edifici
Accés petita paquetería
Accés CAE
Accés auditori
Accés àrea mixta i àrea interna
de la Cambra i altres entitats
Accés rodat aparcament,
àrea càrrega i descàrrega

P
Nucli accés edifici

A
Nucli accés aparcament

Carrer Selva de Mar

Punt de control

Carrer Pujades
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Escales emergència
Nova estació de Metro

Aparcament i accés rodat:
implicació en el sistema viari

Un edifici d’aquestes característiques, com tots els
grans equipaments de la ciutat, es caracteritza per la
seva condició pública i, per tant, generadora d’una
important mobilitat derivada de la seva activitat. L’Estudi
de Mobilitat del Pla Especial posa de relleu l’alt grau
de connectivitat urbana d’un àmbit que disposa de
connexió amb transport públic amb la resta de la ciutat
amb servei d’autobús, metro i tramvia. Aquest estudi
senyala també que l’accés rodat pels usuaris de transport privat està garantit a través de la xarxa viària de
l’Eixample i per la proximitat de la Ronda Litoral. Finalment, la previsió d’un aparcament sota rasant garanteix
una limitada incidència en la mobilitat del lloc

Sistema viari. Accés rodat a l’aparcament

G
C
Planta soterrani -1

L’aparcament forma una unitat constructiva que es
desenvolupa en el subsòl de la pròpia finca i en el d’una
part de la zona verda adjacent. Proposem una disposició
en la que les 247 places es distribueixen en tres nivells
amb un esquema de carrer central i dues bandes
d’aparcament que no esgota la total superfície disponible
sota el parc urbà. Aquesta solució ens permet millorar
la relació entre la superfície construïda i el nombre de
places i ens allunya de l’àmbit de construcció de la
nova estació de metro. En el seu interior identifiquem
tres àrees: l’aparcament general, preferentment situat
en els tres nivells sota l’espai lliure, la zona VIP, amb 40
places sota la projecció de la torre, i la zona de càrrega
i descàrrega en el soterrani primer i amb accés directe
al muntacàrregues.

G

Planta soterrani -2

VIP

Desestimem situar la rampa d’accés a l’aparcament
sota la torre perquè suposaria una greu discontinuïtat
en l’espai interior de la planta baixa i una gran hipoteca
en l’organització del programa de l’àrea externa que
s’ubica a nivell del primer soterrani. En el seu lloc,
proposem que la rampa es recolzi en perpendicular al
carrer Pujades, amb gir dels vehicles cap a la dreta,
tant d’entrada com de sortida i en una posició sensiblement centrada respecte a la planta d’aparcament
considerada en la seva totalitat.
Des de les plantes d’aparcament preveiem tres accessos a l’edifici adaptats a requeriments específics:
- un accés per a usuaris i públic en general a través
d’un ascensor que condueix al vestíbul de planta baixa,
- un accés directe a les plantes de direcció mitjançant
ascensors especialitzats del nucli vertical,
- un accés de mercaderies amb muntacàrregues que
abasteix tant a la zona de càrrega i descàrrega del
soterrani primer com als arxius i magatzems situats en
els nivells inferiors.

G

Planta soterrani -3

VIP

Tipologia d’accessos i àrees
Plantes soterrani

Accés a l’interior de l’edifici VIP

Aparcement VIP

Accés a vestíbul planta baixa

Aparcament vehicles

Accés càrrega i descàrrega

Aparcament motocicletes i bicis
Nucli accés directe edifici. Accés VIP
Nucli accés aparcament
Escales evacuació
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Secció i plantes tipus

tal·lacions. La segona és variable i apareix en funció
dels requeriments específics de cada planta o conjunt
de plantes. La seva funció és complementar el nucli
bàsic estructural amb mòduls de construcció lleugera
que resolen el programa de serveis sanitaris, cambres
de neteja, magatzem, sala de reprografia o, com en el
cas de la cafeteria, la zona destinada a cuina – office.

Àrea rígida
Àrea semi-rígida
Àrea tova

Com ja hem comentat, la nostra voluntat d’alleugerar
el volum a mesura que la torre s’eleva, es tradueix en
una secció organitzada en tres trams amb les seves
respectives plantes tipus. El primer, amb una planta de
994 m2. es desenvolupa entre les plantes 1 i 8 i coincideix amb la secció que comparteix la mitgera amb
l’edificació veïna. El segon es correspon amb el tram
en el que la torre es mostra completament exempta
oferint-nos la seva silueta més significativa, entre les
plantes 9 i 19, i una superfície de 927 m2. Finalment,
la secció es completa amb dues plantes de 704 m2 de
– 20 i 21 – que, sumades a l’ampit de la coberta,
dibuixen el coronament de la torre.
A l’objecte de garantir una alçada lliure de 2.70 metres
i un correcte traçat de les xarxes de climatització,
energia i comunicació a través del falç sostre i del sòl
tècnic, proposem una altura entre plantes tipus de 3.78
metres i deixem en aquests moments com a variable
les alçades de la planta baixa i del remat de la coberta
a l’espera de que una posterior fase de desenvolupament del Projecte ens permeti assegurar que l’altura
total s’inscriu en el gàlib màxim de 86.5 metres.

Aquesta idea, que redueix la part fixa i rígida de
cadascuna de les plantes al mínim comú indispensable
pel funcionament general de la torre, combinada amb
parts toves susceptibles d’adaptar-se a les circumstàncies particulars, ens garanteix una màxima flexibilitat
i adaptabilitat de l’edifici als canvis als que pugui
veure’s sotmès a mig i llarg termini.
Al mateix temps, la posició clarament decantada cap
a la façana Oest del nucli de serveis –entre planta baixa
i la planta 19 separat per un corredor de servei–,
combinada amb el sistema perípter de suports perimetrals ens permet disposar d’una franja útil continua,
diàfana i ben orientada. Aquesta franja s’estén des del
front a la Diagonal, al llarg de tota la façana de Selva
de Mar, fins abastar el costat Sud de la torre. Tal i com
s’esposa a l’apartat G de la Memòria, aquesta configuració de la planta facilita l’organització de múltiples
formes i distribucions de les àrees de treball i el màxim
aprofitament de les millors condicions d’il·luminació.

A l’interior de cadascuna de les plantes disposem una
zona de serveis comuns, unitària i compacta, en la
que podem identificar dues parts clarament diferenciades tant en la seva funció com en la seva construcció.
La primera està formada per un nucli continu i estructural
de formigó armat –veure Apèndix C de la Memòria–
que travessa i rigiditza la torre en front als esforços
horitzontals. La seva forma sensiblement rectangular
conté les comunicacions i els serveis verticals bàsics
de l’edifici: sis ascensors de 1000 kg i 6 m/s, un
muntacàrregues de 1600 kg, dues escales d’evacuació
i les conduccions principals pel transport de les ins-
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Estructura, tancaments i energia

L’historia dels edificis en alçada ve determinada, en
gran mesura, pel desenvolupament de la tècnica constructiva, i molt especialment per la evolució dels sistemes
estructurals, el tancament i la mecanització de l’ambient.
Els ideals històrics del gratacel “modern” – l’espai
isòtrop construït per la retícula estructural, el prisma
pur com forma pertinent i el mur cortina com solució
paradigmàtica – han evolucionat cap a organitzacions
no necessariament homogènies en les que la presència
física de l’estructura en l’espai de treball tendeix a
desdibuixar-se i on les prestacions del tancament no
tant sols responen a la necessitat d’il•'b7luminació
natural sinó també a la seva contribució en el comportament energètic de l’edifici i a l’idea de confort del lloc
de treball.
Considerem, per tant, que l’edifici per a la nova Seu de
la Cambra, donada la seva condició de construcció en
altura, ha de mostrar una vinculació profunda entre
tècnica i projecte i trobar un punt d’encontre entre les
hipòtesis figuratives, estructurals i constructives.

Estructura
En aquest sentit, la solució estructural adoptada respon
perfectament a les sol·licitacions pròpies d’un edifici
d’aquesta alçada i característiques. Tal i com ens
ensenya Myron Goldsmith, un dels membres més importants de la tercera generació de l’Escola
d’Arquitectura de Chicago, en la seva coneguda tesi
doc toral “The Building: The effects of Scale”, cada
estructura té un tamany màxim i mínim, o el que és el
mateix, existeix una correspondència directa entre
l’alçada d’un edifici – o llum lliure d’un pont – i el tipus
estructural idoni.
L’estructura del nostre edifici, àmpliament descrita a
l’apèndix C de la Memòria, està formada per la combinació d’un nucli rígid interior de formigó, una corona
de pilars perimetrals d’acer i formigó i lloses bidireccionals alleugerades amb cassetons de poliestirè, i és, al
nostre entendre, la que millor es correspon amb una
torre de 22 plantes, on, a diferència de les construccions
de gran alçada, el pes propi de l’estructura no és un
factor determinant. La gran rigidesa del nucli centrat
en la diagonal major de la torre afegida al comportament
laminar dels forjats garanteix una correcta transmissió
i estabilitat en front a les càrregues horitzontals. Per
altra banda, la utilització d’elements de formigó ofereix
unes immillorables prestacions com aïllament acústic
i en cas d’incendi.
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Envolvent i energia
El tancament de la façana constitueix l’altre gran sistema
constructiu de la torre, l’element que en determina la
seva imatge final i estableix la relació dels usuaris amb
l’exterior. Aquesta envolvent ha de col·laborar també
activament en el balanç energètic de l’edifici, tot aportant
un conjunt de solucions que, sense penalitzar la lluminositat interior, controlin la demanda i assegurin un ús
racional de la climatització. Amb aquests objectius en
el punt de mira, optem pel vidre com element bàsic de
la façana, un material que coneixem i que estimem, per
la seva fabricació i la seva naturalesa tecnològica,
perquè proporciona llum natural i una visió clara i
diàfana de l’exterior, perquè és durador i de fàcil conservació, i sobretot, perquè reacciona en front de la
llum, el dia i la nit, oferint-nos una imatge dinàmica i
sempre canviant de l’edifici.
Proposem, per tant, una façana lleugera, llisa i envidrada,
de construcció modular, que respon en funció de la
seva orientació, variant la proporció de zones opaques
i de visió a partir d’una trama i d’unes regles preestablertes. Així, cada mòdul de 2.70 metres es composa
de dues parts de vidre de sòl a sostre i una franja
estreta i allargada susceptible d’incorporar airejadors
per a una ventilació natural regulable. La disposició
alternada d’aquests elements interromp l’obligada
expressió horitzontal corresponent a la protecció contra
incendis entre plantes i reforça la natural verticalitat de
la torre.

L’acció conjunta d’aquestes variables i components del
tancament exterior ens ofereix els resultats que estàvem
cercant. Així, amb l’ajut de les necessàries eines d’anàlisi
i simulació, - veure apartat E- podem afirmar que la
reducció de la radiació solar en les façanes Sud i Oest
és de l’ordre del 30% i que la màxima demanda energètica es troba propera als 100 w/m2, valors aquests
sensiblement inferiors als que històricament hem utilitzat
per a edificis d’aquestes característiques. Es tracta,
per tant, d’un edifici dotat d’una envolvent altament
eficaç, on la dràstica reducció de la demanda ens
permet disposar d’una instal·lació de clima per inducció,
un sistema d’última generació, que es caracteritza pel
baix consum, l’eliminació de ventiladors, l’òptima qualitat
de l’aire i un mínim manteniment.
Al mateix temps, aquests criteris de construcció de les
façanes són compatibles amb un màxim aprofitament
de la il·luminació natural que, tal i com es mostra en
l’estudi annex, presenta valors que oscil·len entre els
1000 lux de la franja al costat de la façana als 400 lux
en les zones més interiors de la planta. També aquí, a
la vista de les dades aportades, preveiem un important
estalvi energètic a base de realitzar un control lumínic
en els tres primers metres i d’una regulació zonal a la
resta de les zones.

A les façanes Sud i Oest, on la torre es troba més
exposada a la radiació solar, ajustem la proporció entre
la superfície de visió i opaca i doblem el tancament
amb una segona fulla exterior, oberta i ventilada a
l’objecte d’evitar la formació de bosses d’aire calent.
En el dibuix d’aquesta doble pell intentem explorar les
possibilitats figuratives d’aquest element arquitectònic,
en el detall del seu ensamblatge, en la disposició de
plens i buits i en la seva expressió com plans autònoms
que es superposen al tancament interior.
Finalment, com a síntesi de totes actuacions i estratègies que el projecte incorpora en matèria mediambiental relatives a l’energia, l’aigua, els material i els
residus, àmpliament exposades i descrites en els
apèndix E i F d’aquesta Memòria, aspirem a que l’edifici
obtingui la màxima certificació energètica mostrant
d’aquesta manera, un cop més, el compromís i lideratge
social de la Cambra de Comerç Indústria i Navegació
de Barcelona.

Estudi radiació solar anual.
Façana sud
sense doble pell.

Estudi radiació solar anual.
Façana sud
amb doble pell.
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