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Vestíbul principal
370 m2  (330 m2)

Reforma del vestíbul de l’edifici novissim de l’Ajuntament de Barcelona, al districte de Ciutat vella.                                                                                                                            
Nº EXP. 601.2021.133                                                                                                            

El vestíbul del Novíssim es renova no només per donar compliment a la normativa vigent sinó per transmetre  
valors de transparència i sostenibilitat en aquest espai de benvinguda. La proposta organitza el programa 
funcional i renova la imatge, a través d’un sistema constructiu modular que incorpora la fusta provinent 
d’explotació sostenible com a material indiscutible a l’hora de plantejar un nou ambient de caliu i confort. 

S’introdueix la fusta com a material renovador d’imatge i es susbstitueixen 
els vidres per  aportar major  transparència i millorar tèrmicament l’envolvent, 
guanyant així en confort i reducció de la despesa energètica ( 1 ). 
El tancament del mur cortina interior en planta baixa incorpora a l’̀ àmbit 
obert  del vestíbul petits àmbits de treball individual que incrementen la 
flexibilitat i aporten caràcter a l’espai ( 2 ). 
Es planteja aprofitar l’actualització de les instal·lacions per també millorar-ne 
la integració ja que es tracta d’un espai  representatiu. Això s’aconsegueix 
traslladant les unitats de clima al nou tancament sota l’altell i als cel 
rassos ( 3 ). Amb aquesta operació s’allibera l’espai proper a la façana on 
s’incorpora una linea de jardineres amb bancs. La vegetació interior de baix 
manteniment  proporciona  qualitat estètica i contribueix a la purificació de 
l’ambient i a la sensació de confort ( 4 ).
S’incorpora una passera de manteniment que facilita les tasques de neteja 
del mur cortina al conjunt del vestíbul ( 5 ) i es planteja la possibilitat de fer 
practicables els mòduls de fusteria superiors per aquest mateix objectiu, 
poder dur a terme la neteja amb comoditat ( 6 ). 
La proposta manté el vestíbul el més diafan possible i resol la polivalència 
d’esdeveniments amb tancaments tèxtils, tipus cortines, que el fan 
adaptable a diversitat d’esdeveniments, presentacions o actes ( 7 ).

Secció transversal.   escala 1:200

Planta proposta vestíbul Novissim.  escala 1:200
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