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

El projecte té per objectiu actualitzar l’equipament existent per a donar resposta als nous 
reptes, millorar l’eficiència del servei i augmentar significativament el seu ús. 

Els principals eixos d’intervenció de l’acció són: 

• L’ampliació, reorganització i actualització dels espais de la biblioteca. 

• La millora de la presentació del fons, oferint-se de forma més expositiva i atractiva per 
l’usuari mitjançant centres d’interès. 

• L’evolució tecnològica i la implementació de la radiofreqüència (RFID) en substitució de 
l’avui desfasat sistema de préstec per mitjà dels codi de barres. 

L’edifici de la biblioteca, actualment en funcionament, està situat al sud-est del parc i dóna al 
carrer Verge de Montserrat. Al mateix parc hi ha també l’edifici de la Torre del Roser, on 
actualment hi ha serveis municipals i la seu de la UOC. Entre els dos edificis es configura una 
placeta que serveix d’accés als 2 edificis. 

L’edificació existent és un edifici de l’any 1993, amb una superfície aproximada de 1815m2, 
format per planta baixa i tres plantes. Actualment, l’edifici alberga la Biblioteca Montserrat Roig 
i l’Arxiu Comarcal, ubicat a la planta baixa, que ha de ser traslladat properament deixant espai 
per l’ampliació de la biblioteca. 

L’àmbit de la intervenció del projecte s’inscriu única i exclusivament al propi edifici construït, 
construïnt el porxo existent a la planta baixa. 

L’escala original, lineal, situada al mig de la planta, serà substituïda per una escala de 2 trams, 
adaptada a les normatives actuals, situada en una franja de serveis que inclou també el nucli 
de lavabos, l’ascensor, i l’escala d’emergència. 

El nou programa de la biblioteca es distribueix de la següent manera: 

Planta baixa 

La planta baixa, que veu ampliada la seva superfície en construir el porxo actual, disposa d’un 
accés directe des del parc, permetent així el funcionament independent d’aquesta planta 
respecte a la resta de l’edifici. 

En aquesta planta s’hi localitzen part del programa de la zona d’acollida i promoció, la zona de 
treball intern i la biblioteca infantil. 

Les sales polivalent, amb el corresponent magatzem, la sala de formació i l’espai de suport es 
situen properes a l’accés i totes comunicades a través d’un vestíbul que es pot independitzar 
de la resta de l’edifici. 

La zona de treball intern, formada per despatx de direcció, sala de descans pel personal, 
magatzem i dipòsit documental, també es situen en aquesta planta, a la zona propera al nucli 
de d’escala i ascensor que comunica aquesta planta amb les plantes superiors. 

La biblioteca infantil i el servei associat es situen a la zona que ocupava l’antic porxo, oberta 
cap al parc amb un llarg taulell corregut i amb accés directe des del vestíbul d’aquesta planta. 

En aquesta planta desemboca l’escala d’emergència, situada a la cantonada sud-est de l’edifici 
i amb sortida directa al carrer Germans Carreras. 

Planta primera 

La planta primera es troba a la cota de la placeta del carrer Joan XXIII, per on es manté l’accés 
principal a l’edifici. Aquest accés es configura sota un porxo, que serà parcialment construït per 
motius de programa. 

A la zona de l’entrada s’hi localitza l’àrea de retorn, el taulell d’informació, les màquines 
d’autoservei i catàleg, l’àrea de diaris i revistes i l’àrea de música i imatge. 

Una franja allargada recolzada sobre la façana del carrer Verge de Montserrat conté l’escala i 
ascensor, una àrea més acotada dedicada al fons Montserrat Roig, l’espai de treball intern, el 
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bloc de serveis i l’escala d’emergència. 

El bloc de serveis es localitza al mateix lloc en totes les plantes i sempre està format per servei 
adaptat masculí, servei adaptat femení i neteja. 

L’escala general de l’edifici és de llosa de formigó 2 trams i l’ascensor és de vidre. 

Planta segona 

A la planta segona s’hi disposa part de l’àrea d’informació i fons general, amb el corresponent 
taulell d’informació, zona de consulta, 2 centres d’interès i bloc de serveis. 

En totes les plantes, la façana que dóna al parc està formada per una seqüència de 
massís/finestra que configura uns espais reculats entre vidre i pilar de 1,80m d’amplada i 
0,55m de profunditat. En aquests espais s’hi col·loquen seients individuals amb ordinador. 

Planta tercera 

En aquesta planta s’hi troba la resta del fons general, amb el corresponent taulell d’informació, 
zona de consulta, 2 centres d’interès i bloc de serveis. 

Els espais reculats de la façana del parc es destinen en aquest cas a una taula encastada amb 
2 punts de treball. 
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Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
 
http://www.santamariaarquitectes.cat/ca/concurs-biblioteca-sant-feliu 
 
 

 
Dades sobre el concurs 
 

Nom del concurs / Objecte 
 
Reforma i ampliació de la biblioteca Montserrat Roig. Sant Feliu de Llobregat 
 

Organisme que convoca el concurs 
 
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
 

Caràcter del concurs 

 
X  D’idees 
    D’avantprojectes 
    De mèrits 
    Altres 

Tipus de procediment 

 
X  Obert 
    Restringit (per invitació) 
    Altres 

Composició del jurat 

 
X  Nacional 
    Internacional 

Naturalesa del jurat 

 
X  Extern a l’organisme convocant 
    Intern a l’organisme convocant 

Crida 
 
X  Nacional 
    Internacional 

Resultat del concurs 

 
X  Guanyador / 1er Premi 
    2n premi / 3er premi 
    Finalista 
    Seleccionada 
    Altres (menció, accèssit, etc.) 
 

Data de resolució del concurs 
 
03/04/2014 
 

 
 
Dades sobre el projecte 
 

Nom del projecte presentat / Lema 
 
Reforma i ampliació de la biblioteca Montserrat Roig. Sant Feliu de Llobregat 
 

Autor/Autors UPC 
 
Pere Santamaria i Garcia 
 

Altres autors 
 
 
 

 


