


ABSTRACT

El projecte arrenca al evidenciar-se la imprescindibilitat del Parc de Bombers Voluntaris de Sant Llorenç Savall. 
L’aïllament geogràfic i de connectivitat, juntament amb la densitat i continuïtat del paisatge que l’envolta el 
converteixen en un enclavament imprescindible per satisfer l’abast territorial dels cos de bombers. 

L’aixecament de les condicions del Parc de Bombers existent (ubicat en l’antic magatzem municipal) con-
trastat amb les Directrius tècniques i de disseny per a l’elaboració dels projectes pels Parcs de Bombers 
confirma la pertinència del projecte. El fet que els mateixos agents locals es plantegin la seva reubicació i el 
document de Plans estratègics del Departament d’Interior que anuncia i pressposta una necessaria reforma 
total de l’edifici, corroboren aquest fet.

Atenent la importància de la funció d’aquesta arquitectura mes enllà del seu edifici recipient, el projecte de-
dica un esforç considerable a l’estudi del programa i a la recerca de la seva ubicació ideal. S’actualitzen les 
exigències de les Directrius en favor d’un nou parc de bombers més sensible a la seva condició social, a les 
especificitats dels teixits urbans del poble i a la potencialitat de les noves generacions d’incendis - producte 
de la transformació del paisatge en les últimes dècades.

- L’ubicació resultant és una nau infrautilitzada al polígon de Ponsferrer en relació directa a l’equipa- 
 ment esportiu del poble.

- El programa resultant és un equipament doble, on la peça de gimnàs dels bombers s’obre al poble  
sencer. Oferint un nou servei alhora que s’augmenta la visibilitat dels bombers. Fent-ne créixer la  
intensitat d’ús, augmentant l’eficiència de l’inversió de recursos d’un poble com Sant Llorenç Savall.

La lectura dels atributs d’aquesta preexistència es converteix en la pauta del projecte. El tipus organitzatiu - 
la nau de 7 crugies - ordena l’activitat i gestiona la transició entre programes. Aquest ordre longitdinal permet 
polaritzar en un extrem l’accés públic al gimnàs, i en l’altre l’àmbit domèstic del parc. Estirant els eixos 
d’aquesta mateixa estructura sobre la plataforma resistent del skatepark es guanya l’espai per a la cotxera 
i un porxo-atri de l’equipament. La diferència de cotes entre les plataformes interior i exterior satisfan les 
relacions visual necessaries control-cotxera i gimnàs-espai públic alhora que acosten els vehicles tècnics a 
l’eix principal de comunicacions del poble. La superfície plana esportiva que es desplega davant de l’edifici 
es converteix en una nova plaça, que funciona simultàniament de pati de maniobres.

Les divisions entre el programa - alhora reforços estructurals - diferencien tres categories d’espais de la 
secció transversal. A sud s’aprofita la façana existent com a tancament resistent d’una galeria que gestiona 
circulacions, instal·lacions i col·labora en la climatització. Al centre, una serie d’estances equipades queda 
abrigada de l’exterior. A nord, les sales mantenen la diafanitat pròpia de la nau i l’envà pluvial se substitueix 
per una nova façana oberta a l’espai públic i a les cotxeres quan s’escau. 

La necessària substitució de la coberta s’interpreta com una oportunitat per exagerar la transformació de la 
secció transversal. La nova coberta es plega, talla, i buida per dotar a aquest nou arranjament d’espais de 
qualitats diferenciades en funció de l’activitat que acullen.

El projecte interroga l’heterogeneitat de condicions del seu emplaçament per descobrir el que cadascuna 
d’elles pot contribuir en la definició del conjunt. Acull les circumstàncies i accidents del seu context enlloc de 
lluitar per subordinar-lo. Compleix la seva comesa de manera tècnica, i el seu caràcter i expressivitat aflora 
en la gestió dels accidents i contradiccions entre la preexistència i les exigències del programa específic. 

El resultat és una arquitectura que adquireix una espècie d’eficientisme neutre, sense recolzar-se en pre-
figuracions ideològiques, que es limita a robar selectivament el llenguatge del seu entorn industrial per 
materialitzar-se. 
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