Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat
Descripció del projecte. S’han de destacar les innovacions i aportacions a l’avanç del coneixement que
incorpora el projecte. Es poden incorporar memòries, plànols, fotografies, esbossos, etc. També
l’adreça web si s’ha penjat més informació sobre el projecte a la web.

Estratègia urbana i paisatgística:
El projecte pren tres grans decisions que configuren la seva relació amb l’entorn i
formalitzen la seva volumetria.
1. El projecte pren l’estructura tipològica de casa pati d’una sola planta per tal de configurar
els seus espais i d’aquesta manera, adaptar-se a un entorn caracteritzat per unes
edificacions que esgoten els límits edificables i que segueixen les alineacions dels vials. El
solar es tanca amb un mur perimetral que amaga i protegeix tant els patis de l’escola com
els seus espais interiors. Aquest, quan es necessari es perfora per tal d’aconseguir
ventilació, llum o transparències visuals entre l’espai públic i l’escola i
adopta de manera contínua tant les alçades de l’edificació com l’alçada de la tanca dels
patis.
2. D’altra banda, el projecte adapta la seva organització per tal de que l’accés a l’escola es
produeixi per un espai públic ampli i en relació al centre del poble.
3. Les cobertes del projecte són inclinades a dues aigües per tal de vincular la seva forma i
funcionament a les cobertes de l’entorn.
Estratègia constructiva i sostenible:
Els tancaments exteriors es plantegen com un sistema continu i adaptable a les
diferentssituacions en les que es troba: opac / obert i protegit / obert i orientat a nord /
porxo / tanca / … Es planteja una façana ventilada. Per la seva duresa com pel seu poc
manteniment, la fulla exterior d’obra vista és un element òptim per fer de límit del solar i
per crear, mitjançant gelosies, bones proteccions solars, tanques semitransparents o
privacitats. Les cobertes també es plantegen ventilades i s’acaben amb una teula ceràmica
plana.

Adreça web: http://www.mim-a.com/projectes/equipaments/escola/

Altres consideracions que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte
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Dades sobre el concurs

Nom del concurs / Objecte

CONCURS PEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA
REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ, LA CERTIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA DEL PROJECTE, L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, L'ESTUDI GEOTÈCNIC, EL
PROJECTE D'ACTIVITATS PER A LLICÈNCIA AMBIENTAL I POSTERIOR DIRECCIÓ D’OBRA I
CERTIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE FINAL D’OBRA CORRESPONENT A LA NOVA
CONSTRUCCIÓ DE L'ESCOLA EL ROSER-ZER PLAURCÉN, DEL POAL. CLAU: PNL-09362 (2V)

Organisme que convoca el concurs

GISA

Caràcter del concurs

Tipus de procediment

D’avantprojectes

Obert

Composició del jurat

Nacional

Naturalesa del jurat

Intern a l’organisme convocant

Crida

Internacional

Guanyador / 1er Premi
Resultat del concurs

Data de resolució del concurs

27/04/2010
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Nom del projecte presentat / Lema

BOA

Autor/Autors UPC

MARIA BENEDITO RIBELLES I MARTÍ SANZ AUSÀS

Altres autors
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