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estructura  rehabi l i tac ió

s istema estructura l  l leuger 
format  per  un pòrt ic  amb 
una encaval lada f ink  amb 
t i rants  metàl · l i cs .  la  cober-
ta  es  conforma a  part i r  d ’un 
r i tme de b iguetes  i  taule-
l l  de  fusta  contra laminada 
que aporten l ’estanqueïtat 
a  l ’espai

solera venti lada cavit i
amb ig lús

caixes  d’arr iostrament
s’utilitzen les caixes opaques dels wc 
per arriostrar les naus laterals en el 
sentit longitudinal. es fa a partir de 
dos tirants anclats a la part inferior de 
la caiza i a la superior del pòrtic

arr iostrament dels 
murs  existents

a partir d’una pletina metàl·lica conti-
nua exterior, connectada puntualment 
a cada pilar,  s’aconsegueix l’arriostra-
ment  i l’estabilitat dels murs  de la 
preexistència. aquesta peltina exterior 
queda amagada per el sistema d’aïlla-
ment i acabat exterior de la façana

monobloc marc  de f inestra
la irregularitat dels forats i el mal estat 
dels murs dificulten l’estanqueïtat de les 
obertures fetes a mida. es proposa un sis-
tema prefabricat que s’adapta a l’obertu-
ra i a partir d’unes pletines  integrades al 
bloc s’ancla a la façana per la part exterior. 
aquest sistema serveix de premarc per a 
la fusteria de fusta instal·lada posterior-
ment

tar ima exter ior  l leugera
a partir d’un entramat de jàceres de fus-
ta laminada i una cimentació superficial 
a partir de piloedres. es col·loquen unes 
lames de fusta IPE per a exterior de gran 
resistència a l’intempèrie

paviment tècnic  cont inu
sistema compacte format per uns canals 
tècnics en dues direccions i per uns nodes 
tècnics, en les interseccions dels canals. 
les instal·lacions es distribueixen per els 
canals fins arribar als nodes que són els 
punts de servei segons la necessitat. Po-
den ser endolls, punts de xarxa, de llum..

caràcter  espais  comuns
la biblioteca és un espai diàfan continu in-
terromput per diversos volums situats al 
mig de la secció. aquests colums delimi-
ten visualment diferents espais i aquests 
prenen diferents caràcters segons la seva 
situació i relació amb l’entorn inmediat i 
segons l’activitat que s’hi desenvolupa hemeroteca

Lloc que conté una col·lecció 
ordenada de publicacions pe-
riòdiques, especialment diaris 
i revistes

espai  d’estudi
Lloc recollit, separat per unes 
llibreries  de l’espai de circula-
ció, amb taules i cadires per a 
poder estudiar i treballar indi-
vidualment o amb grup

c irculació 
espai perimetral, resultant de 
l’offset respecte els murs de la 
preexistència. és continu i con-
necta els diferents espais que 
formen part de la biblioteca

seminaris
volums d’activitat, situats en-
mig de la secció de la nau. de 
coberta plana i estructura de 
fusta laminada. mantenen una 
relació visual amb l’entorn de-
gut a la permeabilitat de les 
seves parets que, en molts ca-
sos, són llibreries

teulada inc l inada de 
teules  ceràmiques

guanys  ca lor í f ics  i 
i l · luminació natural

estructura  de fusta  contralaminada
material natural, renovable i reciclable amb un 

excel·lent comportament aïllant  i permet reduïr 
els temps de construcció

renatural i tzació
col·lonitzar els espais exterior amb la 

flora i fauna  autòctona

permeabi l i tat  del  paviment
la sorra permet la infiltració de l’aigua 
de la pluja al terreny sense necessitat 

de ser canalitzades

reut i l i tzac ió  de les  a igües res iduals 
i  s istemes d’estalv i  d ’a igua

 les aigües pluvials i grises són tractades i s’em-
magatzemen per a ser utilitzades en casos en 

que no es necessita una aigua de qualitat. també 
s’utilitzem sistemes de polsador i de reguladors 

de cabal per a les aixetes 

s istema SATE en façana
sistema d’a ï l lament  tèrmic 
exter ior  que e l imina e ls 
ponts  tèrmics ,  redueix  e l 
r isc  de condensac ions  i  és 
impermeable  a  l ’a igua de 
pluja  i  permeable  a l  vapor 
d’a igua.Permet  mantenir 
l ’estat  inter ior  de la  pre-
existència  i  ens   aporta  un 
esta lv i  d ’energ ia   de f ins 
e l  50% 

espai  b ibl ioteca

espai  d iàfan amb una 
alçada l l iure  d’uns  5 
metres   i  un r i tme mar-
cat  per  uns  pòrt ics  de 
fusta  laminada cada 4 
metres 

volums d’act iv itat

espais  tancats   amb 
una a lçada l l iure  de 3.5 
metres  on s ’h i  duen a 
terme act iv i tats  i  tas-
ques  docents


