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ENTORN I QUALITAT 
ARQUITECTÓNICA 

Un cop analitzades totes les pre
misses, necessitats, i objectius de 
l'actuació, entenem, que si bé, la in
tervenció és complexa estructural
ment, ja que es veu afectada la plan
ta baixa d'una escola que ha de seguir 
en funcionament duran! el procés, 
!'estructura, no pot condicionar el 
disseny deis espais, ni la seva fun
cionalitat tant des del punt de vis
ta esportiu com d'us públic i social. 

Per aquest motiu, varem decidir des
pla,;:ar el vestíbul general de la nova 
instal·lació a l'espai actual d'accés en 
trinxera de l'escola, forman! un porxo 
cobert fig1 i fig3 que protegeix i confor
ma la fa,;:ana de l'equipament docent. 
D'aquesta manera, situem el control 
d'accessos fig2 al centre de grave
tat deis vestidors existents, generan! 
així, en aquest paral·lelepípede regu
lar en tres plantes i sense creuaments 
de circulacions, amb espais regulars 
i seqüenciats, tant els vestidors que 
s'alternen en plantes, com la sala poli
valent que pot tenir un ús i circulacions 
diferenciades de públic i esportistes. 

Aquest funcionament es fa pales amb 
una escala protegida ( d'us esportiu) 
en l'extrem de la pastilla i un ascensor 
amb doble accés per a usos puntuals i 
persones amb problemes de mobilitat. 
La resta de la intervenció, es conforma 
en el trapezi resultan!. Dos grans sa
les, que es situen en la zona estruc
turada i rectangular, deixant tot l'espai 
irregular per ubicar aquell progra
ma més adaptable i que no requereix 
d'una geometría rígida ( Magatzems, 
neteja, serveis, instal·lacions, etc). 

L'espai públic de grades, donada poca 
amplada de les sales (23 i 24m) , ha de 
tenir la seva arrencada a nivell de pista 
per tenir una bona isóptica de tot el te
rreny de joc (20x40 m) tal com funciona 
actualment fig4 . A diferencia de ara, que 
tenen el seu accés desde sota, nosaltres 
accedirem des de dalt a les dues pista, 
generan! així, una diferencia de circu
lacions esportiu-públic per nivells fig5 

La preocupació per la volumetria po
ten! de la remunta, ens va fer cercar 
un enlairament controla! per a con
nectar amb el seu voltant en quant im
pacte visual i assoleix, aquesta acció 
passava per actuar sobre !'estructura 
metal·lica transversal, es varem decidir 
per palastres d'1,20 m. d'al,;:ada (re
nuncian! a la proposta de l'estudi pre
ví), a fi de poder treballar amb seccions 
més redurdes. També una volada de 
la planta superior del poliesportiu so
bre el pati del col·legi fig8 ens redura 
la secció i ens garantía una entrada de 
llum a !'interior de la pista (que recorda 
!'entrada del lucernari existen!). Aquest 
lucernari de secció trapezoidal, general 
pel sota grada de la sala alta conforma 
el recolzament de !'estructura lleugera 
de fusta, allunyant-se de la verticalitat 
per a minimitzar l'efecte ombra sobre la 
fa,;:ana de la ILLA Al,;:ada lliure de 7,5 
en la sala inferior i de 8,50 m. la su
perior., ens permet no superar l'al,;:ada 
d'evacuació de 1 O m. podem dotar 
d'una escala lineal a la fa,;:ana Sud-est. 
La intenció, és aconseguir que la nova 
sala superior, també pugui acollir es
deveniments multitudinaris. 
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No ac uem sobre la pla,;:a existen! ja que considerem que és un espai consolida! i prou dimensional. La remunta de dues plantes sobre la pastilla existen! li dóna un nou fons 
i contrapunt a l'edifici docent contrarestant la fa,;:ana de la ILLA 

O NIVELL O.DO superficies útils 
1 vestibul 131,14m2 
2 pista 24x44m 1.132,38 m2 
3 vest. arbrit 14,54 m2 
4 vest. col.lectiu 1 40,86 m2 
5 vest. col.lectiu 2 41,05m2 
6 vest. grup 1 34,20 m2 
7 vest. grup 2 34,10m2 
8 infermeria 14,22m2 
9 magatzem 50,09 m2 

f i g 4  
10 serveis pista 10,47m2 
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Secc10 long1tud1nal vestibul acces 
escola. 

15.36 

Secc10 ransversa vestI u 

RO CTE PER A L'AMPLIACIÓ I R 

12 circul. cal9at esport. 81,70m2 
total sup. útils 

1.593,60m2 
SUP. CONSTRUIDA 1.711,55M2 

O NIVELL 3.45 superficies útils 
15 circulacions 98,49 m2 
16 grades 153,11m2 
17 bar 11,87m2 
18 sala polivalent 116.12m2 
19 oficines 32,53 m2 
20 serveis publics 20,61 m2 
21 altell instal.lacions 

total sup. útils 
432,73m2 

SUP CONSTRUIDA 470,80M2 
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