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EL COR DEL CAMPUS  
_CAMPUS CEnTRE_

“El Campus Centre” es basa en la idea americana de reunir en un 
únic edifici serveis per tot l’àmbit del campus universitari. L’objectiu 
del projecte és crear un punt de reunió per totes les facultats del 
Campus Universitari de la Diagonal, creant així un focus d’atenció 
per les facultats que formen part tant la UB i la UPC i tant del cam-
pus nord com del campus sud. Es basa en un punt d’atracció de múl-
tiples serveis que comparteixen totes les universitats que donaran al 
campus una nova manera de viure la vida de l’estudiant. 

Per potenciar aquesta idea, el Campus Centre es situa al pàrquing 
de la Berrerida, on actualment s’emplaça un aparcament d´ús exclu-
sivament universitari. Aquesta gran parcel.la, de quasi bé 30.000 
m2, es recolza damunt de la intersecció dels nous eixos projectats 
del campus, donant així importància a un fàcil accés per a l’estu-
diant. Tanmateix es proposa un nou accés directe des de les univer-
sitats del campus nord de primera línia de la diagonal a partir d’un 
pas subterrani que desemboca a peu pla al Campus Centre.

L’edifici s’emplaça al contorn de la parcel.la creant una gran àgora 
central que donarà servei a la tota la comunitat universitària com a 
una gran plaça de reunió i des de la qual s’accedirà a tots els ser-
veis perimetrals. Aquest gest ajuda a no carregar el pes de l’edifici 
damunt del dipòsit de recollida d’aigües que se situa soterrat en la 
parcel.la. Així mateix, un joc de rampes i accessos a diferents punts 
i cotes del perímetre de l’edifici facilitarà un fàcil accés al cor del 
Campus Centre des de qualsevol punt. 

dipòsit aigües
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