Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat
Memòria
El projecte aborda la hibridació programàtica explorant un doble objectiu: 1. diferenciar interior i
espaialment els programes i, alhora, 2. unificar-los exteriorment per tal de reforçar la convivència
d’usos diversos en un envolvent comú.
Interiorment, el projecte otorga un espai dinàmic i central a la Biblioteca i uns espais estàtics i
perimetrals als programes administratius com són la Seu del Districte i l’Arxiu Municipal.
D’aquesta manera, la Biblioteca es desenvolupa en un espai ampli que relaciona totes les plantes i
s’il·lumina zenitalment i els usos administratius, s’ubiquen de manera estratificada, sectoritzada i
il·luminada per façana en la crugia perimetral que, al plantejar-se lliure d’estructura, permet una
flexibilitat d’ús al llarg del temps.
Així mateix, la presència de l’Esglèsia de Sant Vicenç de Sarrià provoca que el buit central de la
Biblioteca s’obri cap a la Plaça a modus d’espai de culte contemporani i eviti el soroll i moviment del
Passeig de la Bonanova. A la planta soterrani es repeteix l’esquema de les plantes superiors per allotjar
la Sala Polivalent i els dipòsits de l’Arxiu respectivament.
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Així mateix i donat que per sota del solar i transcorren els Ferrocarrils fins a Reina Elisenda, la solució
estructural i constructiva adopta una sèrie de mesures poc habituals per tal d’evitar transmetre
vibracions a l’edifici.

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

Organisme que convoca el concurs

ARXIU, BIBLIOTECA I SEU DEL DISTRICTE DE SARRIÀ

BIMSA

D’avantprojectes
Caràcter del concurs

Tipus de procediment

Obert

Composició del jurat

Nacional

Naturalesa del jurat

Intern a l’organisme convocant

Crida

Nacional

12ena puntuació de 60
Resultat del concurs

Data de resolució del concurs

24/10/2013

Dades sobre el projecte
Nom del projecte presentat / Lema

WELCOME

Autor/Autors UPC

Maria Benedito Ribelles, Tomeu Ramis Frontera, Martí Sanz Ausàs

Altres autors

Bàrbara Vich Arrom, Aixa del Rey
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