
Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat

Concurs d'Adequació d’un edifici a l’antiga Caserna de la Remunta a l’Hospi-
talet del Llobregat com a futura escola bressol 

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.

Transformar unes antigues cavallerisses de l’exèrcit en una escola bressol

L’element més insòlit i característic de l’edifici existent són uns murs paral.lels transversals cada dos metres 
que funcionen com a diafragmes. El projecte proposa tallar els murs a 2.20m i mantenir-los com una 
successió de pantalles blanques que difuminen la llum natural dels lluernaris. Sota aquesta estructura 
repetitiva i ordenada es situen les aules, mentre que l’espai col.lectiu es concentra en un espai de gran 
potència formal que construeix una creu que es completa amb un nou cos d’accés que sobresurt del 
perímetre edificat de l’edifici i organitza el pati.

El nou es barrejarà amb el vell, deixant que el mateix edifici expliqui la seva vida anterior mostrant les 
marques del temps, sobreposant les noves actuacions com una capa més que es fusionarà amb les 
anteriors.

Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte

- 

1



Dades sobre el concurs

Nom del concurs / Objecte
Concurs d'Adequació d’un edifici a l’antiga Caserna de la Re-

munta a l’Hospitalet del Llobregat com a futura escola bressol 

Organisme que convoca el 
concurs

Consorci Reforma de la Gran Via de l’Hospitalet

Caràcter del concurs D’avantprojectes

Tipus de procediment Restringit (per invitació): en dues fases

Composició del jurat Nacional

Naturalesa del jurat Intern a l’organisme convocant

Crida Nacional

Resultat del concurs Guanyador / 1er Premi

Data de resolució del concurs

Dades sobre el projecte

Nom del projecte presentat / 
Lema

Transformar unes antigues cavallerisses de l’exèrcit en una 
escola bressol

Autor/Autors UPC Jordi Badia

Altres autors - 
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