Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat
Projecte modificat de les obres de nova construcció 1 línia de l'Escola l'Olivar de Castellnou de Bages
Autor: Josep M. Fort Mir
Adjudicació: 20-desembre-2012

El concurs es plateja com a procés d’actualització i adaptació d’un projecte ja realitzat prèviament, per
tal d’adaptar-lo tant a la nova normativa publicada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya. També s’adapta a les noves necessitats d’us que les variacions demogràfiques han
suposat per a la població.
El projecte inicial s’orientava a la construcció d’un nou centre escolar, anomenat L’Olivar, a la població
de Castellnou de Bages, el qual es va adjudicar per concurs i en el qual varem també obtenir el primer
premi. En aquest nou concurs s’introdueixen mesures d’estalvi energètic, adequació i ajust de les
instal·lacions per optimitzar el seu rendiment, complint igualment el que estableix el RITE, i una
reducció de la superfície de la planta d’accés.
L’aportació mes important, amb un estalvi energètic significatiu, es concreta en la reducció dels
elements de ventilació de les aules, complint igualment amb les normes d’aplicació i del Codi Tècnic
d’Edificació.

Altres consideracions:
Un aspecte a considerar ve del fet que les obres ja estaven adjudicades a una empresa constructora.
Això va implicar un estudi detallat dels elements, tant constructius com d’instal·lacions, incorporats al
projecte inicial. Les modificacions proposades havien de mantenir la tipologia i, fins i tot, la marca i
model, dels elements inicials, fet que va suposar una dificultat afegida.
Tot i que nosaltres havíem realitzat el projecte inicial, es va convocar un concurs per a la seva
modificació i millora, sent convidats un total de 4 equips per fer les propostes. El lògic coneixement del
projecte inicial que tenim iens va permetre un millor ajust de la proposta, en relació als altres
participants.
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