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Aquest document està dissenyat per a ser imprès en pàgines de format DIN A3 en posició vertical i a doble cara. També està concebut per a ser emprat com a guia de suport
per al professor encarregat d’avaluar la defensa presencial d’aquest Projecte de Fi de
Grau. Lamentablement, a causa de l’emergència sanitària derivada del nou coronavirus
SARS-CoV-2, no serà possible dur a terme una presentació d’aquestes característiques
durant els propers dies.
Per tal de gaudir d’una experiència similar durant la lectura en format digital, es recomana configurar el visor de PDF de manera que a la pantalla apareguin dues pàgines a
la vegada, tal i com es descriu a la il·lustració de sota.
Aquesta pàgina inicial és necessària per tal de mantenir l’ordre i configuració dels plecs
del document durant la visualització en format digital. Per la mateixa raó, si l’usuari
volgués imprimir la memòria en paper físic i a doble cara, hauria de suprimir aquesta
primera pàgina.

Este documento está diseñado para ser impreso en páginas de formato DIN A3 en posición vertical y a doble cara. También está concebido para ser utilizado como guía de
apoyo para el profesor encargado de evaluar la defensa presencial de este Proyecto de
Fin de Grado. Lamentablemente, a causa de la emergencia sanitaria derivada del nuevo
coronavirus SARS-CoV-2, no será posible llevar a cabo una presentación de estas características durante los próximos días.
Para disrutar de una experiencia similar durante la lectura en formato digital, se recomienda configurar el visor de PDF de forma que en la pantalla aparezcan dos páginas a
la vez, tal y como se muestra en la ilustración de arriba.
Esta páginal inicial es necesaria para mantener el orden y la configuración de los pliegos del documento durante la visualización en formato digital. Por la misma razón, si
el usuario quisiera imprimir la memoria en papel físico y a doble cara, debería suprimir
esta primera página.
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CONTINGUT DE LA MEMÒRIA El present document comprèn tot el material gràfic d’aquest Projecte de Fi de
Grau, realitzat al llarg dels cursos acadèmics 2018-2019 i 2019-2020. En aquesta memòria es recullen les làmines de la
presentació final reduïdes a format A3, a més d’un breu resum temàtic que facilitarà la comprensió del projecte. Al final
de la memòria trobem també, com a conclusió al projecte, un annex amb imatges del procés creatiu i també una selecció
de vistes i fotografies de les maquetes.
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PROJECTE DE FI DE GRAU | DE PERE IV AL BESÒS

CLUB ESPORTIU A SANT ADRIÀ

Noves instal·lacions per al Club de Tennis de Sant Adrià de Besòs
La peça final d’un projecte d’àmbit urbà encetat per un grup de tres estudiants al Taller
Temàtic “Infraestructura i Ciutat” l’any 2016, amb l’objectiu d’unir l’eix de Pere IV amb el
centre de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) a través de la Carretera de Mataró.
El Projecte de Fi de Grau presentat a continuació comprèn el trasllat de les actuals instal·lacions del Club de Tennis de Sant Adrià a un nou emplaçament situat a la vora del Besòs, i al
mateix temps encaixat en el context d’una nova zona esportiva municipal.
L’edifici principal del club, format per tres peces juxtaposades, combina diferents tipologies
estructurals i pells. De la mateixa manera, tots els canvis realitzats a la topografia existent
estan realitzats a base de mur de gabions, explorant així les possibilitats que ofereix aquesta
peça bàsica.
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RESUM TEMÀTIC

ELS DIFERENTS ÀMBITS DEL PROJECTE

01 ENCAIX URBÀ | DE PERE IV AL BESÒS
Durant el curs acadèmic 2016 - 2017, un grup format per 3 estudiants del Taller Temàtic Infraestructura i Ciutat decideixen donar resposta a un
problema d’àmbit urbà a Barcelona. Es tracta d’aprofitar el potencial de l’Eix Pere IV, capaç d’establir un vincle de caràcter peatonal entre els

centres urbans de Barcelona i Sant Adrià de Besòs. Es decideix optar per una intervenció constituïda en tres projectes situats en punts estra-

tègics de la Carretera de Mataró, ja que aquesta és la via que comença tot just a l’extrem oriental de Pere IV i que mor en arribar a la vora del riu.

El projecte presentat en aquest PFG és la peça que completa el recorregut, complementada amb una passarel·la peatonal que estableix el vincle
entre la Carretera de Mataró i la Plaça de La Vila de Sant Adrià.

02 PROJECTE DE TRASLLAT | EL CLUB DE TENNIS DE SANT ADRIÀ
Al llarg de la segona meitat del segle XX, els barris del Besòs han estat víctimes d’un creixement urbà descontrolat. Les avingudes situades a les
vores del riu, amb un gran potencial, es veuen interrompudes en alguns punts per edificacions i pistes de tipus esportiu que van proliferar des

dels anys 70 fins a l’actualitat. És el cas del Club de Tennis de Sant Adrià, situat al Carrer Olímpic. Aquest projecte té per objectiu principal el trasllat del programa del club a un altre emplaçament, ubicat a la cruïlla entre el riu Besòs i la Carretera de Mataró. Aquest trasllat de peces inclou
tant les pistes esportives com també altres elements del programa actual del club.

03 PROJECTE PAISATGÍSTIC | ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL AL BESÒS
Més enllà del trasllat del club, el projecte inclou una nova zona esportiva municipal a la vora occidental del riu. Aquesta zona inclou pistes

esportives obertes al públic general, i d’altres de caràcter privat sota la gestió del club. La nova topografia d’aquesta zona està creada a base de

murs de gabió, partint de la peça bàsica de dimensions 1x1x1 m. La zona esportiva disposa també de casetes de serveis, el disseny de les quals
es basa en combinacions d’un mateix esquema en dent de serra.

04 PROGRAMA | LES DIFERENTS PECES DEL CLUB
El nou complex esportiu del club està format per tres peces: per un costat, l’edifici principal on trobem els vestuaris, les zones d’administració i un
petit gimnàs, a més de magatzems i altres espais auxiliars. Segon, la piscina semi-olímpica amb coberta retràctil. I tercer, la cafeteria amb coberta

en dent de serra i vistes a les pistes esportives. Pel que fa al programa esportiu, el nou club inclou quatre pistes de tennis, una pista de frontó, una
piscina semi-olímpica i tres pistes de pàdel situades a la zona esportiva municipal.

05 ESTRUCTURA I CONSTRUCCIÓ | SISTEMES I MATERIALS
L’Element constructiu que proporciona una unitat visual al projecte és el maó klinker vist. Totes les façanes i divisions interiors estan realitza-

des utilitzant aquesta peça: maons de color ceràmic a les façanes exteriors, de color blanc als interiors secs i de color blau esmaltat als interiors

humits (veure vistes a la pàgina 48). Aquesta combinació de colors busca establir un vincle visual amb la façana de l’antic club al Carrer Olímpic

(veure làmina 06). Des d’un punt de vista estructural, el projecte combina sistemes de formigó i acer. L’estructura del cos principal del club està

formada per pòrtics prefabricats de formigó amb forjats de placa alveolar: l’element bàsic l’amplada del qual modula la del propi edifici. Les dues
altres peces -piscina i cafeteria- es sustenten gràcies a estructures d’acer. La contenció perimetral entre el terreny i l’edifici principal es realitza
gràcies a un mur de soterrani de formigó.

06 ENERGIES I INSTAL·LACIONS | CRITERIS CLIMÀTICS I ENERGÈTICS
El projecte es centra en treballar dos aspectes d’aquest àmbit -climatització i subministrament energètic- a través d’estratègies que ens ofereix la

pròpia arquitectura. Elements com ara la coberta verda extensiva, els panells solars organitzats en dent de serra o la divisió de l’edifici en zones
climàtiques són punts claus del disseny energètic del conjunt. Aquest apartat inclou un breu càlcul sobre l’escalfament de la piscina a base de
plaques solars tèrmiques.
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PRESENTACIÓ I DEFENSA
RECULL DE LÀMINES 01 - 28 REDUÏDES A DIN-A3

A continuació es presenten totes les làmines del projecte de fi de grau, reduïdes de manera

que el costat llarg (1189 mm) queda escalat a 420 mm. L’orientació i disposició de les làmi-

nes queda explicada a l’apartat anterior.

01. Introducció al projecte d’ambit urbà

650 x 1189

15. Planimetria II. Planta del club i entorn proper

1189 x 650

02. Projecte triple. Taller temàtic 2016 2017 300x1189

300 x 1189

16. Planimetria III. Seccions d’àmbit urbà

1189 x 500

03. Anàlisi I. Evolució històrica de l’àmbit d’actuació

650 x 1189

17. Planimetria IV. Planta general del club a la cota d’accés

841 x 1189

04. Anàlisi II. L’entorn urbà del Besòs

500 x 1189

18. Planimetria V. Planta del club a la cota de pistes

841 x 1189

05. Emplaçament I. Plantejament del projecte

650 x 1189

19. Planimetria VI. Seccions i alçats transversals 1

841 x 1189

06. El Club de Tennis de Sant Adrià. Instal·lacions actuals

300 x 1189

20. Planimetria VII. Seccions i alçats longitudinals

1189 x 650

07. Emplaçament II. Descripció del lloc a l’actualitat

841 x 1189

21. Planimetria VIII. Seccions i alçats transversals 2

1189 x 500

08. Emplaçament III. Transformació del lloc

300 x 1189

22. Materialització. Seccions constructives

841 x 1189

09. Inserció del projecte a l’emplaçament, Axonometria

1189 x 841

23. Energies i Instal·lacions

841 x 1189

10. Elements del Projecte I. El Mur de gabions

1189 x 300

24. Estructura I. Descripció general de l’estructura

500 x 1189

11. Elements del Projecte II. Inventari de pistes esportives

300 x 1189

25. Estructura II. Plantes i detalls constructius

500 x 1189

12. PFGs 2018 - 2020. Projecte urbà resultant

841 x 1189

26. Estructura III. Càlcul i predimensionat de l’estructura

500 x 1189

13. Planimetria I. Planta general del projecte urbà

1189 x 841

27. Visualització I. El recorregut d’un usuari

500 x 1189

14. Elements del Projecte III. Casetes de serveis

1189 x 300

28. Visualització II. Vistes exteriors i maqueta

500 x 1189
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MEMÒRIA PFG | ALBERTO SANCHO MONTAGUT

c. taluSSoS entre el BeSòS i la
ronda. emPlaçament del PFg
Sens dubte, el lloc on s’ha de resoldre la
connexió entre l’eix que proposem i el
casc urbà de Sant Adrià, sense perdre
de vista el caràcter del lloc, a mig camí
entre urbà i natural.

2

1

3

C

B
4

4
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6

B. indúStrieS de la ctra. de mataró
Un tram clau de tot l’eix del projecte,
on trobem una sèrie de naus industrials amb un fort potencial. També
un gran solar buit entre la pròpia
carretera i la Rambla Guipúscoa.

A

a. Via trajana i parròquia de les
SanteS Juliana i SemProniana

7

En aquest punt, cal revitalitzar els
voltants de la parròquia (actualment
un descampat) i resoldre la ferida
urbana que suposa la presència del
ferrocarril.

8

instal·lacions actuals
FotograFieS de la weB oFicial del cluB

1_Hermandad rociera / 2_ediFici de 1971 /
3_cafeteria Égalite club / 4_piscina / 5_tennis
/ 6_tennis / 7_frOntó / 8_padel

http://www.clubtennisstadria.es/

TALLER TEMÀTIC 2016-2017

INTERVENCIÓ TRIPLE A LA CARRETERA DE MATARÓ
PROJECTE EN GRUP: JUDIT SOLERDELCOLL TORT + IVETTE SOLÉ TASIAS + ALBERTO SANCHO MONTAGUT

Durant el Taller Temàtic Infraestructura i Ciutat de l’any
2016 se’ns demana l’elaboració d’un projecte a l’àrea del
Besòs que tingui per objectiu principal la resolució d’un problema d’escala urbana.
En el nostre cas, escollim l’exercici de resoldre la continuitat
de Pere IV com a eix urbà, portant-lo fins a Sant Adrià del
Besòs, primer atravessant la Gran Via i després seguint la
Carretera de Mataró fins arribar al riu. Es tracta d’un recorregut trinxat per quatre grans “ferides” urbanes: la Gran Via
soterrada (Est-Oest) i convertida en la C-31, la via de ferrocarril (Nord-Sud), la Ronda Litoral (Nord-Sud) i el Riu Besòs
(Nord-Sud). Per contra és un indret urbà de gran oportunitat
a escala metropolitana, ja que el Centre neuràlgic de Sant
Adrià es troba just a l’altra banda del riu.Aquest recorregut
urbà dóna pas a un avantprojecte que s’articula bàsicament
en tres equipaments, el programa dels quals sorgeix de
l’anàlisi històric i urbanístic tant de Pere IV com del Besòs.

Aquest és un espai de gran oportunitat per resoldre el pas
sobre la via del ferrocarril.
Seguint l’eix per la Ctra. de Mataró i havent creuat la via, el
següent solar (B) és el que es troba justament entre aquesta carretera i la Rambla Guipúscoa. En l’actualitat hi ha un
seguit de naus industrials i una benzinera. Tot i no ser clau
per superar cap ferida urbana, un projecte en aquesta parcel·la és necessari per dotar d’empenta i activitat l’eix urbà
que volem reactivar.

el club de tennis al carrer Olímpic a l’actualitat

Per últim, tenim els talussos que es troben entre la Ronda
Litoral i el riu Besòs (C), amb el centtre de Sant Adrià a
tocar. En aquest punt és necessari donar algun tipus d’activitat que s’adapti bé al caràcter semi-urbà del lloc, pas previ
a la construcció d’una passarel·la peatonal sobre el riu que
culmini finalment el recorregut. És en aquest darrer punt on
es concentra la proposta d’aquest projecte final de grau.

El primer punt (A) on actuem és just on la via del tren talla
l’eix. En aquest gran solar, en els voltants d’una parròquia,
és on trobem també l’inici de la Via Trajana, un carrer construït als anys 60.

CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK

Durant el curs de PFG 2017-18, dues integrants del grup van
realitzar els seus projectes en els punts A i B.

cluB de tennis de sant adriÀ de BesÒs

CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK

DESCRIPCIÓ DETALLADA DE LES INSTAL·LACIONS ACTUALS I CRITERIS DE TRASLLAT

El club i l’EmplaçamEnt actual

eStat Previ
e 1:7.500

-

Nº Nom de la peça

Sup. (m²)

Trasllat

1

Hermandad Rociera Pastora del Alba

1

52,00

NO

2

Edifici Històric del club (1971)

1

127,50

El projecte de trasllat de les instal·lacions esportives
del club a una nova ubicació planteja una oportunitat per
alliberar espai públic a la riba del Besòs. D’aquesta manera es podria ampliar la superfície del Parc de la Ribera
(4.230 m2) en 6.185 m2 més, arribant-hi a una extensió
total de 10.415 m2.

3

Restaurant Égalite

1

250,00

SÍ

4

Piscina semi-olímpica descoberta

1

420,00

NO *

5

Tennis Green set

1

255,00

SÍ

6

Tennis Terra batuda

3

255,00 (x3)

SÍ

Es proposa conservar els dos edificis de la dècada dels
70 (la Hermandad Rociera i la Seu històrica del club), que
tenen un valor patrimonial per la història del municipi, i
que quedarien integrats en la nova franja verda. També
l’actual piscina, que passaria a ser de titularitat municipal, quedaria dins del nou parc i seria utilitzada als
mesos d’estiu.

7

Frontó

1

210,00

SÍ

8

Padel

1

200,00

SÍ

9

Club de Petanca Adrianense

1

1.184,00

SÍ

CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK
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Fundat l’any 1971, el Club de Tennis de Sant Adrià està
ubicat tot just a la vora del riu, interrompint de manera
abrupta el passeig fluvial a la ribera nord i actuant com a
barrera visual.

1 60 000

1 15000

Quantitat

descripció detallada del club a l’actualitat i trasllat de peces

1 5000

1 7500

1_Hermandad rociera PaStora del alBa

CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK

7_Frontó

2_ediFici de 1971

a. eStat actual

-

1 60 000

B. traSllat de PeceS

2 | escola de FP +

vivenda Per estudiants

ivette Solé

1

CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK

1 15000

1 | BiBlioteca +
co-housing senior
Judit Solerdelcoll

5_tenniS (green Set)

6_tenniS (terra Batuda)
9_cluB de Petanca adrianenSe
actual Parc de la riBera
4.230 m2

3_restaurant
égalite cluB

PeceS a traSlladar
PeceS a conServar

1 5000

1 7500

8_Padel

Piscina + ediFici
histÒric integratS
al Parc

CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK

e 1:7.500
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avantProJecte (2017)

CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK

CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK

4_PiScina Semi-olímPica

c. reSultat Final
Ampliació del Parc de la Ribera en
1.685 m2. Queden integrats en el nou
parc la piscina (4), l’edifici de 1971 (1)
i la seu de la Hermandad Rociera (2).
nova extenSió del
Parc de la riBera
10.415 m2

Total superfície actual del club: 6.785,00 m2

Total superfície “alliberada”: 6.185 m2
Total superfície del nou emplaçament: 29.000 m2
(11.000 m2 + 13.700 m2 + 4.500 m2).

* El nou club disposarà d’una nova piscina d’ús
privat, mentre que la piscina a l’ubicació actual
passarà a ser de titularitat pública.

2
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-

A ESTUDIANTES DE AUTODESK
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TALLER TEMÀTIC 2016 - 2017. PROJECTE URBÀ TRIPLE

CREADO CON UNA VERSIÓN PAR

A ESTUDIANTES DE AUTODESK

2 dels pfg’s de l’equip de 3 estudiants realitzats el 2018

06

CLUB DE TENNIS DE ST. ADRIÀ. INSTAL·LACIONS ACTUALS
-

NO

c. taluSSoS entre el BeSòS i la
ronda. emPlaçament del PFg
Sens dubte, el lloc on s’ha de resoldre la
connexió entre l’eix que proposem i el
casc urbà de Sant Adrià, sense perdre
de vista el caràcter del lloc, a mig camí
entre urbà i natural.

2

1

3

C

B
4

4

5

6

B. indúStrieS de la ctra. de mataró
Un tram clau de tot l’eix del projecte,
on trobem una sèrie de naus industrials amb un fort potencial. També
un gran solar buit entre la pròpia
carretera i la Rambla Guipúscoa.

A

a. Via trajana i parròquia de les
SanteS Juliana i SemProniana

7

En aquest punt, cal revitalitzar els
voltants de la parròquia (actualment
un descampat) i resoldre la ferida
urbana que suposa la presència del
ferrocarril.

8

instal·lacions actuals
FotograFieS de la weB oFicial del cluB

1_Hermandad rociera / 2_ediFici de 1971 /
3_cafeteria Égalite club / 4_piscina / 5_tennis
/ 6_tennis / 7_frOntó / 8_padel

http://www.clubtennisstadria.es/

TALLER TEMÀTIC 2016-2017

INTERVENCIÓ TRIPLE A LA CARRETERA DE MATARÓ
PROJECTE EN GRUP: JUDIT SOLERDELCOLL TORT + IVETTE SOLÉ TASIAS + ALBERTO SANCHO MONTAGUT

Durant el Taller Temàtic Infraestructura i Ciutat de l’any
2016 se’ns demana l’elaboració d’un projecte a l’àrea del
Besòs que tingui per objectiu principal la resolució d’un problema d’escala urbana.
En el nostre cas, escollim l’exercici de resoldre la continuitat
de Pere IV com a eix urbà, portant-lo fins a Sant Adrià del
Besòs, primer atravessant la Gran Via i després seguint la
Carretera de Mataró fins arribar al riu. Es tracta d’un recorregut trinxat per quatre grans “ferides” urbanes: la Gran Via
soterrada (Est-Oest) i convertida en la C-31, la via de ferrocarril (Nord-Sud), la Ronda Litoral (Nord-Sud) i el Riu Besòs
(Nord-Sud). Per contra és un indret urbà de gran oportunitat
a escala metropolitana, ja que el Centre neuràlgic de Sant
Adrià es troba just a l’altra banda del riu.Aquest recorregut
urbà dóna pas a un avantprojecte que s’articula bàsicament
en tres equipaments, el programa dels quals sorgeix de
l’anàlisi històric i urbanístic tant de Pere IV com del Besòs.

Aquest és un espai de gran oportunitat per resoldre el pas
sobre la via del ferrocarril.
Seguint l’eix per la Ctra. de Mataró i havent creuat la via, el
següent solar (B) és el que es troba justament entre aquesta carretera i la Rambla Guipúscoa. En l’actualitat hi ha un
seguit de naus industrials i una benzinera. Tot i no ser clau
per superar cap ferida urbana, un projecte en aquesta parcel·la és necessari per dotar d’empenta i activitat l’eix urbà
que volem reactivar.

el club de tennis al carrer Olímpic a l’actualitat

Per últim, tenim els talussos que es troben entre la Ronda
Litoral i el riu Besòs (C), amb el centtre de Sant Adrià a
tocar. En aquest punt és necessari donar algun tipus d’activitat que s’adapti bé al caràcter semi-urbà del lloc, pas previ
a la construcció d’una passarel·la peatonal sobre el riu que
culmini finalment el recorregut. És en aquest darrer punt on
es concentra la proposta d’aquest projecte final de grau.

El primer punt (A) on actuem és just on la via del tren talla
l’eix. En aquest gran solar, en els voltants d’una parròquia,
és on trobem també l’inici de la Via Trajana, un carrer construït als anys 60.
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Durant el curs de PFG 2017-18, dues integrants del grup van
realitzar els seus projectes en els punts A i B.

cluB de tennis de sant adriÀ de BesÒs
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DESCRIPCIÓ DETALLADA DE LES INSTAL·LACIONS ACTUALS I CRITERIS DE TRASLLAT

El club i l’EmplaçamEnt actual

eStat Previ
e 1:7.500

-

Nº Nom de la peça

Sup. (m²)

Trasllat

1

Hermandad Rociera Pastora del Alba

1

52,00

NO

2

Edifici Històric del club (1971)

1

127,50

El projecte de trasllat de les instal·lacions esportives
del club a una nova ubicació planteja una oportunitat per
alliberar espai públic a la riba del Besòs. D’aquesta manera es podria ampliar la superfície del Parc de la Ribera
(4.230 m2) en 6.185 m2 més, arribant-hi a una extensió
total de 10.415 m2.

3

Restaurant Égalite

1

250,00

SÍ

4

Piscina semi-olímpica descoberta

1

420,00

NO *

5

Tennis Green set

1

255,00

SÍ

6

Tennis Terra batuda

3

255,00 (x3)

SÍ

Es proposa conservar els dos edificis de la dècada dels
70 (la Hermandad Rociera i la Seu històrica del club), que
tenen un valor patrimonial per la història del municipi, i
que quedarien integrats en la nova franja verda. També
l’actual piscina, que passaria a ser de titularitat municipal, quedaria dins del nou parc i seria utilitzada als
mesos d’estiu.

7

Frontó

1

210,00

SÍ

8

Padel

1

200,00

SÍ

9

Club de Petanca Adrianense

1

1.184,00

SÍ
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Fundat l’any 1971, el Club de Tennis de Sant Adrià està
ubicat tot just a la vora del riu, interrompint de manera
abrupta el passeig fluvial a la ribera nord i actuant com a
barrera visual.

1 60 000

1 15000

Quantitat

NO

descripció detallada del club a l’actualitat i trasllat de peces

1 5000

1 7500

1_Hermandad rociera PaStora del alBa
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7_Frontó

2_ediFici de 1971
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a. eStat actual

-

B. traSllat de PeceS

ivette Solé

1

PeceS a traSlladar
PeceS a conServar

1 5000

1 7500

9_cluB de Petanca adrianenSe
actual Parc de la riBera
4.230 m2

8_Padel

Piscina + ediFici
histÒric integratS
al Parc
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vivenda Per estudiants
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1 15000

2 | escola de FP +

6_tenniS (terra Batuda)

3_restaurant
égalite cluB

1 60 000

1 | BiBlioteca +
co-housing senior
Judit Solerdelcoll

5_tenniS (green Set)
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avantProJecte (2017)
e 1:7.500
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4_PiScina Semi-olímPica

c. reSultat Final
Ampliació del Parc de la Ribera en
1.685 m2. Queden integrats en el nou
parc la piscina (4), l’edifici de 1971 (1)
i la seu de la Hermandad Rociera (2).
nova extenSió del
Parc de la riBera
10.415 m2

Total superfície actual del club: 6.785,00 m2

Total superfície “alliberada”: 6.185 m2
Total superfície del nou emplaçament: 29.000 m2
(11.000 m2 + 13.700 m2 + 4.500 m2).
* El nou club disposarà d’una nova piscina d’ús
privat, mentre que la piscina a l’ubicació actual
passarà a ser de titularitat pública.

2
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06

CLUB DE TENNIS DE ST. ADRIÀ. INSTAL·LACIONS ACTUALS
-

CREADO CON UNA VERSIÓN PARA

-

CREADO CON UNA VERSIÓN PAR

02

TALLER TEMÀTIC 2016 - 2017. PROJECTE URBÀ TRIPLE

A ESTUDIANTES DE AUTODESK

2 dels pfg’s de l’equip de 3 estudiants realitzats el 2018

Frontó

Mirador exterior

MAQUETA
EL CLUB DE TENNIS I L’ENTORN PROPER
Escala 1:250
Materials: cartró pankaster i fusta de
balsa tallats a làser + cartró kraft i plàstic
transllúcid tallats a mà.

28

VISUALITZACIÓ II. VISTES EXTERIORS I MAQUETA

-

CREADO CON UNA VERSIÓN PAR

A ESTUDIANTES DE AUTODESK
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MEMÒRIA PFG | ALBERTO SANCHO MONTAGUT

PROCÉS CREATIU
RECULL D’IMATGES 2016-2020.

A continuació es presenta un annex amb imatges del material produït durant el procés creatiu del projecte. Aquest apartat comprèn
croquis, apunts, dibuixos a mà alçada i altres documents que han
servit de suport en aquesta fase. Per raons de coherència, s’ha

inclòs en el recull material produït durant el taller temàtic del curs
2016 - 2017.

01 TALLER TEMÀTIC 2016 - 2017 | APROXIMACIÓ
AL LLOC I DEFINICIÓ D’ESTRATÈGIES
Durant el curs de taller temàtic de l’any acadèmic 2016- 2017 de-

finim el projecte d’àmbit urbà, així com també algunes estratègies
per a la transformació del lloc. Aspectes com ara la passarel·la de

vianants sobre el Besòs o la modificació del paisatge amb murs de
gavió es decideixen durant aquesta fase.

02 CURS PFG 2018 - 2019 | ENCAIX URBÀ,
TRANSFORMACIÓ DEL PAISATGE I ELECCIÓ DEL
PROGRAMA
Durant aquest curs es dóna forma al programa del projecte, de

tipus esportiu, i també s’exploren estratègies per adaptar-lo a l’emplaçament.

La transformació dels talussos del Besòs per tal de generar una
topografia plana a base de murs de gavió comença a prendre

entitat durant aquest curs. També durant aquest curs es planteja la

col·locació de l’edifici principal tot just tocant la ronda litoral, per tal
de separar la nova zona esportiva d’aquesta infraestuctura.

03 CURS PFG 2019 - 2020 | PLANTA I
DISTRIBUCIÓ, SECCIONS, ESTRUCTURA I
MATERIALITAT
Al llarg del passat curs s’han definit aspectes de gran importància

com ara l’estructura o la distribució en detall del programa en planta. També altres punts com ara les solucions constructives, sempre
amb la secció com a punt de partida per a prendre decisions.

04 CURS PFG 2019 - 2020 | COMPOSICIÓ I
MAQUETES
També en aquest últim curs s’han pres eleccions en els àmbits de la
composició i la presentació, així com també les maquetes que expliquen el projecte. Un últim apartat comprèn imatges d’aquesta fase.

DE PERE IV AL BESÒS | CLUB ESPORTIU A SANT ADRIÀ

34
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01 TALLER TEMÀTIC 2016 - 2017 | Aproximació al lloc i estratègies

35

DE PERE IV AL BESÒS | CLUB ESPORTIU A SANT ADRIÀ
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02.1 CURS PFG 2018 - 2019 | Encaix urbà

DE PERE IV AL BESÒS | CLUB ESPORTIU A SANT ADRIÀ
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02.2 CURS PFG 2018 - 2019 | Transformació del paisatge

03 CURS PFG 2019 - 2020
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DE PERE IV AL BESÒS | CLUB ESPORTIU A SANT ADRIÀ
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03.1 CURS PFG 2019 - 2020 | Planta i distribució

DE PERE IV AL BESÒS | CLUB ESPORTIU A SANT ADRIÀ
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DE PERE IV AL BESÒS | CLUB ESPORTIU A SANT ADRIÀ
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03.2 CURS PFG 2019 - 2020 | Secció

DE PERE IV AL BESÒS | CLUB ESPORTIU A SANT ADRIÀ
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DE PERE IV AL BESÒS | CLUB ESPORTIU A SANT ADRIÀ
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03.3 CURS PFG 2019 - 2020 | Materialitat i estructura

DE PERE IV AL BESÒS | CLUB ESPORTIU A SANT ADRIÀ
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DE PERE IV AL BESÒS | CLUB ESPORTIU A SANT ADRIÀ
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04 CURS PFG 2019 - 2020 | Composició i maquetes

DE PERE IV AL BESÒS | CLUB ESPORTIU A SANT ADRIÀ
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MAQUETES

SELECCIÓ DE FOTOGRAFIES

MAQUETA D’ÀMBIT URBÀ
ESCALA 1:750
DIMENSIONS 100 x 70 cm
MATERIALS cartró pankaster de 1,5 mm de gruix tallat a làser, cartró kraft
de 0,5 mm de gruix tallat a làser i a mà, cartolina verda tallada a mà i
retolador blanc. Base de cartró “panell d’abella” de 80 mm.
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DE PERE IV AL BESÒS | CLUB ESPORTIU A SANT ADRIÀ

MEMÒRIA PFG | ALBERTO SANCHO MONTAGUT

MAQUETA ARQUITECTÒNICA
ESCALA 1:250
DIMENSIONS 80 x 45 cm
MATERIALS cartró pankaster de 2 mm tallat a làser, cartró kraft tallat a
mà, plàstic transllúcid i fusta de balsa de 4 mm tallada a làser.

DE PERE IV AL BESÒS | CLUB ESPORTIU A SANT ADRIÀ
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DE PERE IV AL BESÒS | CLUB ESPORTIU A SANT ADRIÀ

MEMÒRIA PFG | ALBERTO SANCHO MONTAGUT

VISTES

Vestíbul

Gimnàs

Vestuaris

Mirador

Passarel·la d’accessos

Frontó

DE PERE IV AL BESÒS | CLUB ESPORTIU A SANT ADRIÀ
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DE PERE IV AL BESÒS | CLUB ESPORTIU A SANT ADRIÀ

