
La situac¡ó i volumetriade I'edifici dins del solar está directament
relacionada amb aconseguir que l'espai exterior de la zona de la
piscina estigui el máxim de temps assolellat, sense cap t¡pus d bmbra
també la seva col locació ev¡ta ub¡€r-se sobre Iespai de la ET
soterrada existent en la pan est del solar i a més ha de permetre un
funcronament mixt entre públic ¡ privat, per tant s ha optat per collocar
un edifici lineal a la part nord del solar fent fagana amb el €rrer
Bonaventura Gispert deixant la part est , oest i sud del solar
completament ll¡ure, sense cap tipus d edificac¡ó per evitar ombres ¡

problemes amb les construccions soterrades..
S'ha fet un estudi solar per veure també l ¡mpacte dels ediflcis veins i

aquesta sembla la millor ubicáció.
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A més aquesta linealitat permet separar en planta baixa clarament la
zona pública de la privada fent l accés a I ed¡fici centralment.
L'edifici es desenvolupa en PB+PP i la planta soterrani és p€r ús
exclus¡u d'instal lacions.
La regularitat de l edif¡ci deixa un espai sense edifi€r (a punxa nord-
oest de la pare l.la),ampl¡ant la superfície de plaqa existent entre els
dos equ¡paments esport¡6, en aquest espai es preveu la col locació
d'alguns aparells per fer ac1¡vitats a laire lliure ¡també en algun moment
poder treure a exterior aparells del propi CEM per alguna act¡vitat pel
barri.
Lbdific¡ es un volum regular amb dos testers massissos i dues faganes
completament transparents per relacionar sempre visualment dspai
interior i exterior,tant del carrer com I espai exterior de piscina. fent-lo
v¡sualment molt transparent
A aquest volum está fet amb pórtis de ferro dels quals arr¡ben fins als
l¡mits de les piscines exteriors. per tal de que en algun moment s¡ és
necessari es pugui cobrir tant superiorment com pel lateral per a
allargar el seu ús també fora época estiu.
L espai exterior está a cota de carrer per fer-lo fácilment accessible i

minimitzar el seu impacte f ísic i visual amb I'espai públic
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Sostenib¡l¡tat

El projecte concep la sostenibil¡tat com un dels pilaF fonamentals
i té com a object¡u aconsegu¡r la Certif¡cació LEED n¡vell Plat¡num

Transport sostenible s'incorporen p unts d'ancoratge de per a I'aparcament de
bicicletes.
Gest¡ó d'a¡gües pluvials: Es reduirá el volum de escorrentia amb les zones verdes
incorporades. També es recuperará I'aigua del darrer cicle del rentat de filtres de les
pisc¡nes per re util¡tzar en la xarxa d'¡nodors ¡ pel reg de la gespa artificial.
Efecte llla de Calon captadoG fotovoltaics que donaran ombra a la coberta i a¡hora
s'incorpora una vegetació a sota d'ells que far augmentar el rendiment propi del
€ptador.
Consum d'aigua exter¡or vegetacró autóctona en coberta amb necessitats hidr¡ques
min¡mes.
Consum d'a¡gua ¡nter¡orEs minimitzará el consum d'aigua de les dutxes ¡ aixetes,
implementant urinaris secs i elements de baix consum d'aigua.
Consum energét¡c Es dissenyará un edifici de baix mnsum energétrq tancaments molt
ben aillats i amb vidres amb protecció solar,les instal lac¡ons seran d'alta eficiénciaper
aconseguir uns consums energétics reduits que seran coberts per la instal lació de
plaques solars fotovoltarques r/o térmrques
Energ¡a renovables'instal laran plaques so¡ars fotovoltaiques i la generació de calor
es produirá amb biomassa (pelets) amb l'objectiu d'aconseguir l'autoabastiment
Confort térmicoferint espa¡s de qualitat que afavoreixin el benestar.
ll'luminació naturdEs d¡ssenyaranles zones ocupades per maxim¡tzar la il luminació
natural , reduint la l'ús il.luminac¡ó eldctri€i relac¡ó amb espai exterior.
Materials S'utilitzaran criteris de sostenibilitat per a la selecció de materials i es durá a
terme una avaluació del cicle de vida de I'edifici amb l'enfocament posat en promoure
I'eficiéncia dels recursos, l'energia incorporada i altres impacles associats amb
I'extracció, processament, transport, manteniment i poster¡or rec¡clatge ¡ gestió dels
residus de materials de constrrcció.
Reciclatge árees de fácil accés destinades a la recollida i emmagatzematge de
deixal¡es
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