
MacordióMCONCURS PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DEL CEM ARTESANIA, UBICAT AL CARRER 
D’ANTONIO MACHADO, 26-30, AL BARRI DE CANYELLES, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS

En l’arquitectura existeixen vincles invisibles entre aspectes molt diferents del 
projecte que determinen la conformació de l’envolvent de l’edifici i dels espais que 
allotja.
Un d’aquests vincles és allò que uneix l’estructura i la llum natural de manera 
reciproca.

En els pavellons esportius, aquesta relació es potencia d’una banda per la 
necessitat funcional de cobrir grans dimensions sense suports intermedis i, de 
l’altra, d’inundar aquests espais amb llum natural que sigui la més homogènia i 
difosa possible.

Inspirat en les antigues càmeres fotogràfiques d’acordió, que amb un simple 
sistema de plecs aconsegueixen que l’objectiu avanci per tenir un correcte 
enfocament, el pavelló es desplega amb façanes i cobertes cap al sud-est, per 
capturar a través dels arbres del jardí circumdant, el resplendor llunyà del mar.

La particular forma de zig-zag de les seves cares correspon a una estructura 
de pòrtics de fusta de secció romboïdal que s’alternen amb altres de vidre i 
policarbonat orientats cap al nord, un sistema que permet filtrar la llum i difondre-la 
dins del pavelló, fins als pisos mes baixos amb el prolungament dels elements de 
vidre en el sócol de formigó.

Aquests elements romboïdals també alberguen tots els conductes de les 
instal·lacions i, gràcies a un sistema senzill i discret d’obertures, esdevenen 
conductes naturals de ventilació que permeten refrescar el complex en els 
períodes càlids i mantenir i distribuir la calor de la radiació solar en els mesos 
freds.

El pavelló, que de dia capta la claror natural en el seu interior, a la nit aparenta una 
làmpada, la llum de la qual es filtra a través dels elements verticals de fusta de les 
seves 5 façanes i dels troncs dels arbres que descendeixen del turó.

Nivell planta baixa, estructura de 
fusta de panells CLT i barres de fusta 
laminada. Conjunt de superfícies 
plegades tant en façana com en 
coberta de tal manera que es generen 
un seguit de pòrtics transversals 
rígids.

Nivells inferiors, murs de contenció, 
murs de soterrani, pilars i sabates 
de formigó prefabricat i elements 
prefabricats de formigó pretensat per 
les jàsseres principals i els forjats de 
plaques alveolars. Aquests elements 
pretensats són adequats per ser usats 
en zones amb un ambient agressiu. 
L’estructura es planteja com un gran 
sòlid rígid  en el que s’incrementa la 
seva capacitat de càrrega mitjançant 
el plegat de les superfícies que la 
configuren.
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SECCIÓ CONTEXTUAL 1/1000 VISTA DE LA FAÇANA I EL PARC (V1)

EMPLAÇAMENT 1/1000
Superfície d’ocupació: 2132 m2

PLANTA BAIXA E 1/250  ±0,00
Superfície construïda: 873,80 m2

PLANTA -1 E 1/250  -3,40 m
Superfície construïda: 2123 m2

ALÇAT NORD-OEST 1/250

ALÇAT SUD-OEST 1/250ALÇAT SUD-EST 1/250
Le Superfícies vitrades estaràn provistes d’elements de protecció solar

SECCIÓ LONGITUDINAL 1/250 SECCIÓ TRANSVERSAL 1/250

Espai de joc 1241 m2

Grades  233 m2

Serveis públics 34 m2

Infermeria  9 m2

Vest. grup i serveis 254 m2

Vestidors àrbitres 24 m2

Serveis pista (lavabos) 15 m2

Magatzem material 69 m2

Neteja i magatzem aux 17 m2

Vestidor personal 25 m2

Espai motxilles 12 m2

Informació i recepció 116 m2

Oficines centre 67 m2

Bar cafeteria 98 m2

Accés principal

E.T.

± 0,00 - 3,40m
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PAVELLÓ TRIPLE POLIESPORTIUSERVEIS GENERALS I PAVELLÓ TRIPLE POLIESPORTIU 

0m 2,5 10

51

0m 10 40

204

V1

V2

V3

SISTEMA ESTRUCTURAL

COBERTA SOSTRE -1 SOSTRE -2

croquis d’estudi

MacordióMCONCURS PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DEL CEM ARTESANIA, UBICAT AL CARRER 
D’ANTONIO MACHADO, 26-30, AL BARRI DE CANYELLES, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS


