Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat
Descripció del projecte.

NOVA CONSTRUCCIÓ I REHABILITACIÓ INTEGRAL DE VIL.LA URÀNIA
COM A COMPLEX D’EQUIPAMENTS
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1
DESCONTEXTUALITZACIÓ DE VIL.LA
URÀNIA I EL SEU EMPLAÇAMENT.
La situació actual de Vil·la Urània és de
descontextualització Urbana, d'Ús i
Social. El que havia estat una vil·la en un
jardí a principis del S.XX, base de les
investigacions i descobriments de Josep
Solà i Comes, s'ha convertit en un record
del que era, en desús i al límit de les
condicions mínimes necessàries per a
seguir existint, totalment asfixiada per la
presencia imponent de les altes mitgeres
dels edificis veïns.
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IL·LUSIÓ.NISME.
Proposem revitalitzar el jardí existent
(molt valorat pel veïnat) i estendre'l en
vertical per davant del conjunt de mitgeres
i patis de la banda sud-est, fent
desaparèixer el nou edifici d'equipaments.
Com si d'un joc d'il·lusionisme es tractés,
el barri del Farró gaudirà de la tant
reclamada Vil·la Urània amb els seus
jardins, però també d'un gran equipament
públic amb una alta eficiència energètica.
Tot i la dificultat dels condicionants, totes
dues realitats són possibles.
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VOLUMETRÍA MÁXIMA I RELACIÓ
AMB ELS PATIS.
L'alçada màxima possible, de Planta
baixa i sis plantes pis, així com l'amplada
màxima , des de la mitgera fins a 3mts de
la Vil·la, generen una volumetria imponent
i totalment intimidatòria cap a la
construcció existent. Aquesta es sumaria
a la presència ja totalment fora d'escala
de la mitgera de la banda sud-oest. Es
genera aquesta volumetria màxima per
després acotar-la, escapçar-la o retallar-la
en funció de les diferents necessitats.
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4
ADAPTACIÓ DE LA VOLUMETRÍA A
L'ENTORN. LA VIL.LA I LES
MITGERES.
A la volumetria màxima possible, se li
realitzen una sèrie d'operacions per
adaptar-la a la realitat del programa i de
l'entorn.
Es genera un tall corresponent al patí de
major magnitud (>6mts) i on s'obren sales
de les vivendes veïnes, es redueix
l'alçada fins a adaptar-la a les alçades de
Via Augusta i carrer Saragossa, i
sobretot, s'enretira en planta baixa i
planta primera fins als 4,2mts, afegint aire
entre el nou equipament i la Vil·la.
6
ESPAI INTERMEDI, TELÓ DE FONS.
L'espai INTERMEDI es configura com la
part essencial de l'edifici.Distribueix, en
horitzontal i en vertical. És un mecanisme
de control energètic, i es configura com el
teló de fons de Vil·la Urània. És el nou
jardí vertical de la vil·la, que complementa
a l'existent i que es regenerarà en el
procés. També es col.loquen el conjunt
d'horts en les jardineres inferiors.
S'ha produït la IL.LUSIÓ. L'equipament
ha deixat d'angoixar a la vil·la, i ha passat
a proporcionar-li l'escenari i l'ús per a la
seva continuïtat.
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VIL.LA URÀNIA, EL SEU JARDÍ i UN
EQUIPAMENT.
Les reivindicacions veïnals dels últims
anys, envers la Vil·la i el seu jardí, amb
l'exigència de la seva continuïtat, han
estat el punt de partida del projecte.
La IL.LUSIÓ dels veïns envers la Vil·la no
ha d'impedir la construcció d'un
equipament i d'uns jardins, necessaris pel
barri del Farró. L'edifici ha de permetre
que aquesta il·lusió s'encomani al nou
equipament, coexistint amb la vil.la i
convertint-se en una fita dins del barri i la
ciutat.
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8
ESTRATIFICACIÓ D'USOS.
Dins l'edifici, i darrera l'espai intermedi,
els diferents usos del programa es
col·loquen en vertical, generant una
estratificació que permet el
funcionament simultani i alhora,
independent, dels diferents usos: Casal
de Gent Gran (PB i P1), Ludoteca Infantil
(P2), Casal de Joves (P3) i Centre Cívic
(P4, P5 i P6). En planta soterrani es
col·loca la Sala Polivalent compartida pels
diferents usos i amb accés independent.
Finalment, a Vil·la Urània es genera un
espai didàctic/cambra fosca dedicat a
Josep Solà i Comas, en el soterrani i un
espai relacional en planta baixa.
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Criteris de Sostenibilitat i Eficiència Energètica.
Es pretén que l’edifici s’emmarqui dins del que es coneixen com edificis de consum energètic casi nul
(NZEB). Que faci un ús responsable de recursos escassos com l’aigua i que la producció de CO2
vinculada a la construcció, ús i manteniment i deconstrucció sigui baixa.
Reducció de la demanda energètica.
L’estratègia fonamental per aconseguir la màxima eficiència energètica es basa en la reducció de la
demanda energètica, relacionada amb una bona relació de l’edifici amb el seu entorn, i amb un
acurat disseny de la seva envoltant.

La configuració arquitectònica de l’edifici, formant un llarg rectangle en planta amb una verticalitat
molt acusada (SOT+PB+6plantes), provoca que una de les façanes llargues s’estableix com a
mitgera, mentrestant l’altre, orientada a sud est, s’articula com a element verd integrador, que alhora
articula part de les estratègies destinades a convertir l’equipament proposat en un edifici de baixa
despesa energètica.
S’ha realitzat un estudi de la radiació solar sobre l’edifici, on es pot comprovar els importants valors a
l’estiu i els gens menyspreables valors a l’hivern a la façana sud-est.

Espai Intermedi
S’ha dissenyat l’edifici incorporant un espai intermedi a la façana, ( plantes 2ª a 6ª) amb la funció de
distribuïdor i espai de trobada. Aquest espai es configura com un hivernacle adossat a l’edifici.
L’espai intermedi millora la protecció solar de l’edifici a l’estiu, gràcies a la geometria dels ràfecs i a la
presència de vegetació, mentres que a l’hivern, aprofitant l’efecte hivernacle, es condiciona de forma
natural.
Per evitar l’estratificació de l’aire en els diferents nivells de l’ hivernacle s’inclourà un sistema de
recirculació de l’aire per utilització d’aire de zones fredes a càlides (estiu) i de càlides a fredes
(hivern) per temperar l’espai intermedi.
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La configuració d’aquest espai permet que aproximadament un 20% de la superfície de l’edifici es
condicioni de forma natural, assolint un nivell de confort adequat per les zones de pas i de trobada.
La necessària inèrcia tèrmica en aquest espai, que possibiliti aconseguir condicions tèrmiques
estables independentment de les fluctuacions de temperatura exterior la proporcionen les llosses
massisses de formigó de 30cm de gruix, així com les jardineres de la pròpia plantació.
Els tancaments de façana, per darrera de l’espai intermedi, s’han dissenyat amb una transmitància
tèrmica molt baixa per afavorir una disminució de la demanda energètica. El tancament amb la
mitgera també es resoldrà reforçant l’aïllament tèrmic.

Comportament ESTIU

Comportament HIVERN

L’espai Intermedi, està OBERT i molt
VENTIL.LAT. La Protecció Solar és màxima, els
ràfecs i la vegetació en el seu moment més
intens, protegeixen l’edifici.
Les plantes redueixen el CO2 de l’atmosfera i
pel procés d’evaporació REFREDEN l’espai.

L’espai Intermedi està TANCAT, i per l’efecte
Hivernacle s’escalfa, RADIANT calor a l’edifici.
Les plantes han perdut la fulla o han reduït el
seu tamany, permeten el Màxim de CAPTACIÓ
SOLAR.
Els forjats massissos de formigó, i les pròpies
jardineres serveixen com acumuladors tèrmics
aprofitant la seva gran inèrcia.
Fulles practicables automatitzades s’accionen
quan la temperatura supera la temperatura de
comfort. Al mateix temps, aquestes mateixes
fulles permeten la ventil·lació nocturna per evitar
la acumulació de CO2 produit per les plantes.
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Altres consideracions que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte

Dades sobre el concurs
Nom del concurs / Objecte

Concurs de projectes pel complex d'equipaments a la Vil·la Urània. Barcelona

Organisme que convoca el concurs

BIMSA. Barcelona d’infraestructures Municipals SA

Caràcter del concurs

Tipus de procediment

D’avantprojectes

Obert

Composició del jurat

Nacional

Naturalesa del jurat

Extern a l’organisme convocant

Crida

Internacional

Guanyador / 1er Premi
Resultat del concurs

Data de resolució del concurs

02 de Desembre de 2013

Dades sobre el projecte
Nom del projecte presentat / Lema

Il·lusionisme. Nova Construcció i Rehabilitació Integral de la Vil·la Urània com a complex
d'equipaments

Autor/Autors UPC

Jordi Pagès Serra

Altres autors

Marc Camallonga, Pasqual Bendicho + Yolanda Olmo
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PANELLS PRESENTATS AL CONCURS
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DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA
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BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.

A Barcelona, a 23 de desembre de 2013

REUNITS
D’una part el senyor Ángel Sánchez Rubio, major d’edat, proveït de NIF 01.477.298-P i domicili a
efectes d’aquest contracte a Barcelona, carrer Bolívia, 105, 3ª i 4ª planta
I de l’altre el senyor Jorge Pagès Serra, major d’edat, proveït de NIF 45.464.727-Y i domicili a
efectes d’aquest contracte a Barcelona, 08010, Carrer Ausiàs Marc, 26 5è, despatx 52.
INTERVENEN
El primer en nom i representació de la Companyia Mercantil BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A. domiciliada a Barcelona, carrer Bolívia 105, 3ª i 4ª
planta , C.I.F. A-62320486, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 32.670, foli 203,
full núm. B-213.210, inscripció 1ª. El senyor Ángel Sánchez Rubio actua en la seva condició de
Director General de la Companyia d'acord amb l’escriptura de nomenament de càrrec autoritzada
pel Notari de Barcelona, Sra. Maria Inmaculada Domper Crespo, el dia 15 de juliol de 2004, amb el
núm. 1.612 del seu protocol.
El segon en nom i representació de la UTE SUMO ARQUITECTES, SLP, YOLANDA OLMO (en
endavant "el Contractista") domiciliada a Barcelona, carrer Ausiàs Marc, núm. 26, 5è, despatx 52,
N.I.F. U-66168105. El Sr. Jorge Pagès Serra actua en la seva condició de Gerent de la UTE
d'acord amb les facultats que resulten de l'escriptura de poder autoritzada pel Notari de Barcelona,
Sr. Diego de Dueñas Álvarez el dia 25 de novembre de 2013, amb el núm. 1.831 del seu protocol.
EXPOSEN
I.- BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS és una societat constituïda per acord del
Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona adoptat el dia 23 de juny de 2000, mitjançant
l'escriptura autoritzada el dia 7 de juliol de 2000 pel Notari de Barcelona Sr. José-Luis Perales
Sanz, i es regeix per la Llei de Societats Anònimes, pel que disposen les Lleis de Règim Local, la
carta Municipal de Barcelona, els seus Reglaments, i qualsevol altra disposició que li sigui
d'aplicació.
II.- D'acord amb els seus Estatuts, BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS té per
objecte l'execució d'actuacions urbanístiques, d’infraestructura i de dotació i concessió de serveis,
inclosa l'edificació, que li siguin encomanades, directa o indirectament, per administracions
públiques.
III.- BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, en compliment del mandat rebut, va
convocar un Concurs de Projectes públic per a l’adjudicació dels SERVEIS RELATIUS A LA
REDACCIÓ DE L’AVANTPROJECTE DE LA NOVA CONSTRUCCIÓ I LA REHABILITACIÓ
INTEGRAL DE LA CONSTRUCCIÓ EXISTENT DE VIL·LA URÀNIA, COM A COMPLEX
D’EQUIPAMENTS AL CARRER SARAGOSSA NÚM. 29-31, AL BARRI DEL FARRÓ, AL
DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI, DE BARCELONA, mitjançant publicació al Perfil del
Contractant de data 31 de juliol de 2013, DOUE de data 3 d’agost de 2013 i BOE de data 8
d’agost de 2013.
IV.- L’òrgan de Contractació de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, competent
per la quantia, va resoldre en data 2 de desembre de 2013 adjudicar el procediment esmentat en
l'expositiu III a la UTE SUMO ARQUITECTES, SLP, YOLANDA OLMO.
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