CONCURS 5 EQUIPAMENTS ESPORTIUS
LOT 2_CEM ESPRONCEDA al barri de Navas
arrels_02

Les dues vessants del projecte es tradueixen en edificis constructivament diferenciats i amb
estructures diferenciades, el formigó in situ i l'estructura industrialitzada.
1) Estructura de formigó, adaptada a la tipologia de cada espai:
· Pavelló:
Les grans llums i la sobrecàrrega suportada porta a la determinació de l'estructura de formigó
posttesat format per bigues cada 3m. Espai diàfan de 8.5m d'alçada lliure, murs de contenció de
formigó vist.
· Espai d'accés i relació:
Estructura de formigó formada per pilars i bigues de formigó, com al pavelló però a 90º per
cobrir la llum més curta, amb un intereix de 4m. Es tracta d’unespai diàfan en connexió visual
directa amb l'espai esportiu.
· Vestuaris
Estructura de formigó formada per pilars i pantalles de formigó vist i lloses de llums
reduïdes. No hi ha cel ras i les instal·lacions són vistes. S’haprevist que aquestes arribin a les
plantes de vestuaris per passos d'instal·lacions situats a banda i banda de l'edifici per tal
d'evitar creuaments entre les diferents instal·lacions i poder garantir l'alçada lliure mínima de
2,50m sota els conductes de ventilació. El fet d'agrupar els vestuaris en dues plantes permet
una optimització dels recursos i per tant una reducció del termini d'execució.
2) Estructura industrialitzada
· Sales esportives:
Estructura formada per encavallades metàl·liques i sostres de plaques alveolars de 12,5m de llum.
La placa alveolar pretensada és una solució per a forjats de grans llums i càrregues que permet
una gran rapidesa en la seva execució Pel fet de buscar el màxim d'alçada per a les sales
esportives, el mateix sostre s'adapta a les alçades requerides i s'assoleix que cada sala tingui un
mínim de 4m d'alçada lliure.

esquema estructural

El fet de diferenciar entre les dues estructures permet que les encavallades es puguin fabricar
mentre s'executa la part d'obra de formigó. A partir del moment en què s'acaba, el muntatge de
l'edifici de les sales esportives és ràpid i representa un estalvi de material i de mà d'obra
considerable.

La concentració de
permet mantenir de
centre esportiu, a
permeten minimitzar

vestuaris afavoreix una organització clara de les circulacions d'esportistes i
forma senzilla l'esquema de circulacions de peus nets i peus bruts a tot el
través de dos nuclis de circulacions verticals diferenciats, compactes, que
els espais de pas per planta.

La circulació del públic es diferencia dels recorreguts d'esportistes. Des del vestíbul d'entrada,
dues escales obertes ens porten de forma directa als espais accessibles al públic: una escala
baixa i porta a l'espectador a un nivell més proper a la pista on se situen les grades per garantir
una bona visibilitat de l'espai de joc. Una segona escala puja convidant-nos a descobrir l'espai
exterior que s'intueix.
A la pista poliesportiva, aprofitant la façana nord i amb l'espai verd com a teló de fons, s'amplia
l'espai per al públic mitjançant un balcó que gaudeix d'aquesta zona verda, entesa també com indici
de l'espai situat a sobre. Una escala (protegida) ens permet l'evvacuació de les grades en aquesta
zona, però també ens porta a l'espai superior enjardinat, a través d'una escala exterior.
La proposta garanteix l'accés i la circulació de persones amb diversitat funcional a tots els
espais de la instal·lació. El projecte garanteix igualment les condicions higièniques, acústiques,
d'habitabilitat i seguretat que senyala la legislació vigent. Val la pena fer un incís en els
aspectes en els que, per l'especificitat de l'emplaçament, s'ha tingut especial cura:
-Compliment del DB SI: la situació soterrada i dins el pati d'interior d'illa fan que el compliment
de la seguretat en cas d'incendi tingui una dificultat afegida i que cal resoldre sense afectar al
bon funcionament i relació entre espais. Per les evacuacions descendents, es plantegen dues
escales protegides que resolen sense conflictes l'evacuació de l'edifici i s'han dimensionat les
escales per a l'ús previst. Pel que fa a levacuació ascendent, i segons consulta realitzada a
bombers, hem confirmat que no es pot considerar la coberta verda com a espai exterior segur ni com
a via d'evacuació. Complint amb un recorregut ascendent màxim de 6m, l'evacuació de grades i pista
es resol mitjançant un passadís protegit que connecta directament amb escales protegides i porten
a l'usuari a l'exterior segur (carrer). Donant compliment a les ordenances municipals, la planta
dels vestuaris del pavelló se sectoritzarà en sectors cada 300m2, es farà en dues parts: zona de
vestuaris de pavelló / zona de vestuaris àrbitres-infermeria incloent els passos d'accés i espai
d'estada d'ambdós vestuaris.

CLIMATITZACIÓ

La proposta evita la col·locació de revestiments i utilitza el propi material estructural p er a la
definició de l'element, aconseguint un baix manteniment i millor durabilitat. S'utilitzen materials
com el formigó o la ceràmica que requereixen un manteniment mínim.
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Una gran part de la coberta verda es planteja com a coberta extensiva, tenint en compte que
representa menys pes, per una banda, però també menys cost i menys manteniment.

Es preveurà també una bomba de calor de geotèrmia per la producció de l'ACS, complementant la
instal·lació de plaques solars tèrmiques i una caldera de gas natural per a recolzaments
puntuals.

pavelló poliesportiu

ORDENACIÓ D'USOS

totes les zones tindran un sistema de renovació de l'aire a través de recuperadors de calor segons
la concentració de CO2 de les diferents sales (excepte al pavelló), que es realitzarà en funció de
l'ocupació, i provocarà que només es ventilin quan les sales estan ocupades i la qualitat de l'aire
no sigui correcta, evitant ventilacions excessives que provoquen un consum energètic innecessari.
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Es planteja una diferenciació clara d'espais en base a la diferenciació entre els esports
col·lectius i els esports específics (tennis taula, gimnàstica artística, tir amb arc), deixant una
planta d'accés lliure per a usos relacionats amb el barri i com a receptora i distribuïdora dels
diferents usuaris de l'equipament. Per tal d'ordenar les circulacions dels diferents usuaris, s'opta
en primer lloc per la situació de tots els vestuaris de la instal·lació esportiva a les plantes
inferiors a la planta accés, diferenciant-los però en dues plantes, segons siguin els vestuaris dels
esports col·lectius o dels individuals. L'agrupament dels vestuaris de les sales en una única
planta (P-1) permet, per una banda, una optimització i versatilitat del seu ús, així com aconseguir
que els espais de les sales siguin diàfans i disposin de la màxima superfície de qualitat per al
desenvolupament de la pràctica esportiva.

8.50

4.50

0.40
1.00

3.10

4.10

P0

0.25
10.50
2.75

8.50

19.25
0.25
2.75

La producció de calor i fred es farà a través de bombes de calor de geotèrmia dimensionades
segons la potència disponible en el subsòl recolzades per bomba de calor aire-aigua si es considera
necessari.

45.00

Pavelló

Els climatitzadors portaran free-cooling per tal de poder aprofitar la temperatura de l'aire
exterior per a baixar la temperatura de les sales en el cas que les condicions siguin favorables.
A la zona de pavelló s'ha previst una instal·lació de calefacció segons indicacions de bimsa que es
farà amb panells radiants per tal d'aconseguir el confort tèrmic necessari. A la zona de vestidors
es preveu calefacció amb radiadors.
A les sales esportives es preveu un climatitzador amb recuperador i free-cooling instal.lat a
coberta que, a través de conductes, distribuirà l'aire a les sales. cada sala tindrà un equip
independent, per poder garantir les condicions tèrmiques i de qualitat daire més idònies.
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Superfície (m2)

cost de la proposta

Sales
P-0
Vestuaris
Pavelló
TOTAL

2403
701
1615
1805
6.525

Estructura

Envolvent

Instal·lacions

€/m2

€/m2

€/m2

164
87
128
436
222

450
260
503
290
399

519
390
172
230
325

Total
€
2.723.470
425.450
1.298.400
1.727.260
6.174.580

sostenibilitat e.1:500

MODULACIÓ CADA 4M

INSTAL.LACIONS

PLAQUES SOLARS

PLAQUES FOTOVOLTAIQUES

PLAQUES FOTOVOLTAIQUES

+22,40

MITGERA VENTILADA
PECES CERÀMICA GRAN FORMAT
ESTRUCTURA DE LAMES
CERÀMIQUES

P2_altell

+18,00

panells acústics

Sala de tir amb arc

SOSTRE PLAQUES
ALVEOLARS

Sala de gimnàstica artística

+13,50

P2

TERRASSA BAR
P1_altell

SEDUM

+9,00

HORTS URBANS

Sala de tennis taula

Vestíbul - Espai de trobada/d'exposicions

Grades

Balcó

Magatzem

Alçat nord-est e.1:350
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Pavelló poliesportiu - PAV3

Axonometria

Vestuaris SALES

Vestuaris col.lectius PAV3

Sala de gimnàstica artística

+4,50

P1

+/-0.00

P0

-3.00

P-1

-6.00

P-2

0.40

+18.91

Alçat sud-oest e.1:350

Secció longitudinal e:350
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grades prefabricades

passeres neteja
i manteniment

Sala esportiva

formigó vist

GELOSIA CERÀMICA

