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Accés biblioteca des de la Plaça de la Verònica Alçat de la Plaça Verònica i el passatge Alçat des del Carrer AvinyóSL02

nova escala d’evacuació 
de l’edifici

s’ubiquen els usos més 
lúdics a la planta terrat

nou nucli de comunicacions vertical 
format per escala i ascensor per l’ús 
de l’equipament veïnal

es recupera la coberta a dos aigües 
creuades en els frontons i s’amplia per 
encabir-hi el programa sense que sigui 
visible des del carrer

terrat 
+17.66

segona 
+13.53

altell 
+9.70

primera 
+6.05

entresol 
+2.98

baixa biblioteca 
+0.00

baixa equipament 
-2.09

soterrani 
-5.13

CONCURS PER LA REFORMA 
I REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI 
DE L’ANTIC “BORSÍ”

NISROB

SL02

ARQUITECTURA
Fer reviure l’arquitectura original de l’antic Borsí a la vegada que encabir-hi 
dos equipaments independents, amb un extens programa d’activitats és el 
repte que proposa el concurs.

Les prioritats han estat:
•	 Rescatar la visió de la muralla romana i el fossar eliminant els volums 

edificats i les escales existents per permetre reconèixer les torres, 
actualment ocultes.

•	 La conservació i recuperació dels espais ornamentats més significatius 
per tal de fer-los reviure, ocupant-los amb programes flexibles. Minimitzar 
les compartimentacions fent que siguin respectuoses amb l’ornament 
existent.

La convivència dels dos equipaments en el mateix edifici es planteja clarificant 
la organització programàtica. Així, es disposa un nou nucli de comunicacions 
conformat per un ascensor independent per cada un dels usos i una escala 
per ús exclusiu de l’equipament veïnal. S’ubiquen d’acord amb el ritme 
d’obertures de façana i sense afectar les sales ornamentades, i per tal de 
resoldre el desnivell entre accesos i minimitzar l’altura dels volums de coberta.
Per altra banda, l’escala existent serà d’ús de la biblioteca, ubicada a la 
planta principal.

ORDENACIÓ DELS USOS
S’organitza el programa funcional segregant-lo per plantes per tal de clarificar 
la independència entre ells i evitar anar omplint les superfícies disponibles 
amb usos incompatibles i fer relluir l’arquitectura. 
Així, es col·loquen els usos transversals en soterrani, usos compartits en 
planta baixa; la Biblioteca en planta primera i altell (es decideix ocupar 
l’aire inútil de la sala principal mitjançant la incursió d’una casa moble de 
fusta envidriada elevada sobre l’antic parket de la borsa com a espai per 
a activitats de la biblioteca); i l’equipament veïnal en planta segona i terrat. 
S’aposta perquè el terrat sigui la planta amb els usos més lúdics; una nova 
plaça pels veïns.

ACÚSTICA
Diferenciem quatre estratègies d’actuació per al confort acústic:
•	 Aïllament absorbent per a sales emissores de soroll, per tal d’evitar 

molèsties als espais contigus
•	 Absorbents acústics interiors per tal de garantir el confort acústic dels 

espais
•	 Aïllament absorbent per evitar les molèsties als edificis veïns d’acord 

amb la ordenança de Barcelona.
Es tindrà especial atenció al soroll màxim ambiental, que ha de fer l’aire 
acondicionat  

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I INSTAL·LACIONS 
Es planteja una proposta que, considerant el condicionants patrimonials i 
de context, s’apropi al màxim a un edifici nZEB i al concepte de Balanç Net 
d’emissions sota una anàlisi de cost òptim.
Sistema de climatització HVAC amb una elevada eficiència energètica i 
econòmica, modular, sectoritzat i regulable, silenciós, connectable a la 
generació renovable in-situ, i amb unes despeses reduïdes en manteniment. 
Es combinen sistemes d’inducció i toberes de llarg abast segons les 
característiques dels espais. S’integraran en la major mesura del possible 
per tal de no distorsionar la comprensió dels espais ornamentats. S’han 
centralitzat les baixades d’instal·lacions per les quatre cantonades de la sala 
principal del borsí, en la seva cara exterior.
La maquinària de clima s’abastirà amb el camp fotovoltaic de la coberta (40 
plaques).

COHERÈNCIA I VIABILITAT CONSTRUCTIVA
Per tal de complir amb el programa que es proposa i alliberar de pressió als 
espais ornamentats, s’augmenta la superfície de soterrani. S’hi ubiquen els 
usos més adequats, i difícilment ubicables en plantes superiors degut als 
seus requeriments tècnics i de segregació (sales musicals). Aquesta operació 
suposa un sobrecost que es podria reduir en cas de comprimir-se els usos 
del concurs o que varies activitats fessin compatible algun dels espais de les 
plantes superiors. 

Biblioteca
Equipament veïnal
Espais compartits

962.90 m2

798.99 m2

348.71 m2

2100.60 m2

Vista des de l’exterior de les noves obertures de la sala principal del 
Borsí amb la casa-moble de fusta a l’interior de la Biblioteca

La nova barana del corredor reprodueix la figura (ombra) dels balustres 
desapareguts, policromada com les dels casals mallorquins

Vista del terrat que es guanya com a nova plaça pels veïns i es complementa 
amb la ubicació dels usos més lúdics. La sala principal es remata amb un 

barret de lames verticals que a la nit poden il·luminar-se amb un aire BCN-NY

02

escala d’evacuació 
de l’edifici 

s’obren les portes del corredor i es 
tanca amb una nova porta de vidre per 
permetre l’entrada de llum natural i garantir 
l’aïllament acústic entre els difernts usos

nous balcons per substituir la 
terrassa enderrocada

planta terrat +17.66
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planta segona +13.53

planta altell +9.07

planta primera +6.05

planta entresol +2.98

planta baixa
accés Biblioteca +0.00

accés equipament veïnal -2.09

planta soterrani -5.13

DIAGRAMA D’USOS I CIRCULACIONSMEMÒRIA

PROGRAMA D’ÚS TRANSVERSAL

PROGRAMA

Espais de treball i sales multifuncionals
Espais d’ús musical

Escala
Ascensor
Punt de parada

1.4

1.4

1.16

nou altell per ús de 
la Biblioteca

nova obertura en tota la 
altura del pati per permetre 
l’entrada del llum natural 

85.09 m2

26.53 m2

1.4. Espai de lectura, aprenentatge i dinamització
1.16. Possible altell administració

BIBLIOTECA 111.62 m2 

PLANTA ALTELL COTA +9.7
enderroc

40 plaques 
fotovoltaiques (80 m2)

màquines de 
climatització

PLANTA COBERTA

3.9. Espai per instal·lacions de climatització 80.00 m2

enderroc

67.87 m2

41.16 m2

41.36 m2

39.12 m2

77.75 m2

56.22 m2

2.9. Cantina i Taller de cuina
2.13 Sala polivalent mitjana 1
2.14 Sala polivalent mitjana 2
2.15 Sala polivalent mitjana 3
2.17 Taller fusteria
2.18 Taller pintura

EQUIPAMENT VEÏNAL 323.48 m2 

PLANTA SEGONA COTA +13.53
enderroc

2.9

2.10 2.12

2.11

2.21

2.22

nou espai de 
plaça pel barri 

recuperació de les 
obertures originals

espai de pas pels conductes 
de climatització en les quatre 
cantonades de la sala

60.70 m2

71.53 m2

12.89 m2

16.91 m2

71.53 m2

215.05 m2

2.9. Cantina i Taller de cuina
2.10. Espai social i de joc
2.11. Espai familiar ludo infantil
2.12. Espai de relaxació
2.21 Hort
2.22 Terrassa

EQUIPAMENT VEÏNAL 162.03 m2 

PLANTA TERRAT COTA +17.66
enderroc

SECCIONS I ALÇATS
ESCALA 1/250

Enderroc
Biblioteca
Equipament veïnal
Espais compartits

1.111.91.6 1.10

1.1

1.8 3.7 3.5 2.2 2.3 2.6

2.1

1.5

2.152.142.13

2.122.10

2.18

2.9

DETALL BALUSTRE
ESCALA 1/50

0 0,5 1 2

0 2 5 10

Imatge històrica de la Sala 
Principal del Borsí


