
17 SEGLES EL BORSÍ 2

Planta segona
1/200

1.10 1.11

1.9

1.4

1.7.3

1.5
1.3

1.6

1.9

2.1.7

1.7.1

1.7.2

2.2

Planta altell 2: 
1/200

2.3 2.13 2.14 2.15

2.16

2.18

2.19

3.5

Planta primera: 
1/200

2.11 2.12

2.9

2.10

Planta terrassa
e: 1/200

4.6

+ + + +

+ + + +

+ + + + + + + +

+ + + +

Restituir. Cobriment de 
lluernaris i reconstrucció 
de volums del cassetonat 

d’escaiola del sostre. 
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LA BIBLIOTECA ANDREU NIN AL GRAN 
SALÓ I LA SALA DE LIQUIDACIONS

Els usos principals de la biblioteca es situen 
en els espais més signifi catius, adequant-se 
de forma natural a les seves característiques. 
Els dos espais es restauren amb cura, 
fi ns i tot reconstruint aquells elements 
perduts, i expliquen a través del cobriment 
de blanc les traces de les transformacions 
sofertes. Alhora, les noves arquitectures, de 
construcció reversible, es distingeixen per la 
seva lleugeresa i geometria pautada.

Al gran saló, el punt d’informació i les 
activitats que requereixen de major 
fl exibilitat d’un espai diàfan i més informal. 
Per la galeria circulen els veïns en els 
seus recorreguts entre espais. 

Al saló de liquidació, un espai més 
ordenat per a la disposició i exposició 
del fons. Els espais per a usos que 
necessiten reclusió es situen en caixes 
de nova construcció, amb estructura de 
fusta, que alhora generen altells per a 
espais de consulta més íntims.

ESTRATÈGIA D'USOS

Usos
Espais de biblioteca 
ubicats en espais més 
representatius del Borsí i 
concentrats en p1 i altell.

Espais de veïns ‘embolcallen’ 
la biblioteca i s’organitzen 
en soterrani (joves), p2 
(intergeneracional) i coberta 
(social-lúdic).

Veïns i usuaris biblioteca 
comparteixen la sala gran, 
però no es creuen.
Espais comuns en pb.

Recorregut
Vestíbul en pb com carrer 
interior que relaciona 
accessos principals i 
connecta espais comuns.

Recorregut de biblioteca a 
través d’escala noble.

Recorreguts de veïns a 
través de nou nucli que 
enllaça totes les plantes.

Recorregut ‘muralla’, 
activa el carreró i permet 
accés autònom.

Facilitat de sectorització 
horària i independència 
d’usos. 

ESTRATÈGIA 
CONSTRUCTIVA

Construccions afegides compatibles 
amb el patrimoni. Reversibilitat.
Materials durables i de baix 
manteniment.

Materials de baix cost mediambiental. 
Materials naturals (fusta).
Espai coixí dinàmic (muralla). Captar 
energia a l’hivern i dissipar-la a l’estiu.
Coberta dinàmica. Hivernacle a l’hivern, 
umbracle a l’estiu.

REVERSEBILITAT

Estratègia d’actuacions removibles que 
no condicionin futures reinterpretacions 
patrimonials de l’edifi ci.

Excavació fi ns base muralla, per sota 
nivell de pb. L’edifi ci no queda afectat.

Nous volums i construccions amb sistemes 
lleugers i fàcilment desmuntables. Caixes 
de fusta. Umbracle.

REVERSEBILITAT

Sistema híbrid aerotèrmic-geotèrmic.

Bomba geotèrmica i sondes en planta 
soterrani. Fred i calor. 47% demanda.

Bomba aerotèrmica. Fred i calor. 53% 
demanda. S’activa quan la geotèrmia no 
cobreix demanda.

SISTEMES PASSIUS
ESTIU

Reducció consum.
Edifi ci Borsí tancaments amb inèrcia 
tèrmica.

Estratifi cació. 
Evacuació de la calor per obertures 
sostre sala.

SISTEMES PASSIUS 
HIVERN

Reducció de consum.
Edifi ci Borsí: tancaments amb inèrcia tèrmica.

Espais coixí tèrmic. Els nous espais 
captadors permeten distribuir calor a altres 
espais.

VEÏNES

BIBLIOTECA

Restituir. Descobrir papers 
de paret sota la pintura. 
Aplicació de veladura 

blanca per a remarcar les 
traces dels cobriments fets 

durant el s. XIX.

Restituir. Reconstrucció 
reversionada de la gran 

làmpara central. Estructura 
circular amb làmpades de 

boles de vidre opal.

Afegir. Construcció 
de tancament vidrat. 

Estructura de muntants i 
travessers de fusta, pintats 
de color blanc. Lleugeresa 

i reversibilitat.

Restaurar. Reconstruir 
el paviment de fusta en 
espiga, desaparegut.

+ + + +

Restauració integral. 
Sostre amb motllures i 

claraboia amb plafó ovalat. 

53%

47%


