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Narcís Cebrià i Llistosella

El setembre de 2004 s’iniciaren les obres de construcció 
del Conjunt Edificatori de Recerca i Transferència del 
Parc Científic i Tecnològic de la UdG, com a futura seu 
d’entitats de recerca aplicada i de transferència de conei-

xement de grups de recerca universitaris cap a les empreses. No 
va ser fins cap al final de les obres que prengué el nom d’Edifici 
Jaume Casademont.
Seguint el projecte dels arquitectes Xerardo Estévez Fernández, 
Bàrbara Noguerol Díez i Estanislau Puig Durall, el conjunt forma 
un cos rectangular molt allargat, amb dues ales unides per un pont 
d’estructura metàl·lica. L’edifici, d’uns 8.300 m² construïts, està bà-
sicament destinat a naus-taller, laboratoris i oficines. També té la 
seva zona més noble, amb la sala d’actes i el bar restaurant, així 
com una zona de la Diputació de Girona. El projecte en si recollia 
el procés de construcció i preequipament, ja que no es tenien clars 
ni els usuaris finals de cada espai ni les seves últimes necessitats, 
de manera que tot el procés constructiu esdevingué una adaptació 
constant al que hauria de ser en finalitzar-lo. Això, juntament amb 
el fet de ser el primer edifici del Parc que es construïa (excepte el 
petit laboratori de robòtica submarina, que passava desapercebut 
en aquella gran finca), ens atorgà el privilegi de sentir-nos també 
pioners i partícips del naixement del Parc Científic de la UdG, sens 
dubte una aposta molt arriscada i molt desitjada des de la Universitat.
Tota l’edificació està pensada d’una manera molt pràctica: espais 
rectangulars que es poden subdividir segons les necessitats, i 
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passadissos llargs i amples que van d’un extrem a l’altre de cada 
planta. I com a edifici industrial que és, es vesteix amb la seva prò-
pia estructura, sòlida i robusta, de formigó prefabricat. Els pilars i 
jàsseres, igual que els panells de la façana, estan tenyits en massa 
d’un color negre grisós. Destaca també el brise-soleil o estructura 
ombrejadora de la façana principal, orientada a sud-oest, amb 
tubs rodons d’acer galvanitzat en ziga-zaga, en què s’alternen els 
tendals fixos de screen, també de color gris fosc, i les passarel·les 
de manteniment a cada nivell.
Les façanes alternen el formigó prefabricat, tenyit en massa, amb 
grans finestrals d’alumini anoditzat, també de color fosc. La façana 
principal, que s’amaga darrere el brise-soleil, és pràcticament tota 
de vidre, i juga amb diferents formes geomètriques que es repe-
teixen: en vertical, els pilars marquen les amplades dels mòduls, i 
en horitzontal les jàsseres pretesades alternen mides, a part de les 
de forjat, les unes a nivell d’ampit de finestra i les altres a cota de 
llindar de porta. 
Les cobertes són planes invertides, amb capa final protectora de 
grava (palet de riera), excepte la zona del pont, on es va optar per 
una coberta deck per alleugerir-ne el pes (acabada amb làmina 
impermeabilitzant autoprotegida mineral). En algunes zones, i com 
a millora feta per l’empresa constructora, es va enjardinar la coberta 
amb plantes amb poca necessitat d’aigua i sense manteniment.

Encofrats a una cara de murs de 
contenció en galeria soterrània 

d’instal·lacions. (Foto: Narcís Cebrià).
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Durant el muntatge de l’estructura de 
l’Edifici Jaume Casademont s’iniciaren la 
construcció del Centre de Noves Tecnolo-

gies Alimentàries i el vial Pic 
de Peguera. (Foto: Narcís Cebrià).

Constructivament cal destacar que per assentar l’edifici es va recórrer 
a una fonamentació profunda, amb pilons barrinats de diàmetres 
de 45, 55 i 65 cm, i una profunditat mitjana de 13 m; en total, uns 
3.000 metres de pilons. En els enceps, rectangulars o triangulars en 
funció del nombre de pilons sobre els quals recolzen, es va haver 
de resoldre la dificultat afegida de preparar el forat predimensionat 
per encastar-hi els pilars prefabricats, tant en el ferrallat com en 
el formigonatge d’aquest element de fonamentació. Els pilars pre-
fabricats, igual que les jàsseres pretesades, són per quedar vistos, 
tenyits en massa com les plaques de la façana.
Els forjats són de placa alveolar de 25 cm de gruix i de fins a 
6,5 m de llarg. La capa de compressió s’acaba amb un remolinat 
mecànic amb afegit de corindó, és a dir, deixant un paviment de 
formigó vist, llis, a tot l’edifici. Només les escales tenen paviment 
de terratzo, i la sala d’actes, de parquet de fusta natural. Els cinc 
nuclis d’escala amb els ascensors també es diferencien, a part del 
paviment, per ser uns cossos d’estructura de formigó in situ, tant 
els murs verticals com els forjats de llosa, que queden de formigó 
vist dintre l’edifici de formigó prefabricat.
Les divisions interiors també són senzilles i industrials: la majoria 
són de paret de bloc per quedar vist. Les subdivisions són de Pla-
dur per pintar o per revestir amb tauler de fibres de fusta i resines 
sintètiques de DM. Com a curiositat, per sectoritzar el conjunt 
edificatori han calgut més de 60 portes RF, algunes de fins a 9 m².
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Una de les zones que es va tractar de manera diferent és el pont 
entre les dues ales o parts de l’Edifici Jaume Casademont, espai 
destacat que acull les oficines de la Fundació del Parc Científic i 
Tecnològic de la UdG. Està format per dues parets d’estructura 
metàl·lica en gelosia, de perfils laminats soldats en part a taller i 
en part a obra, recolzades en les quatre cartel·les dels pilars pre-
fabricats de cada extrem. Per disminuir el pes, els forjats també es 
tractaren de manera diferent, amb planxa metàl·lica col·laborant, la 
inferior amb una xapa de compressió de formigó armat d’uns 8 cm 
de gruix i amb connectors soldats a l’estructura d’acer laminat, i a 
la coberta com a base d’una coberta deck. El pont és el portal del 
corredor entre els edificis d’aquest sector del Parc, un volum buit 
central emmarcat d’edifici i coronat amb una estructura metàl·lica 
pesant i lleugera alhora. Aquest pont és i serà per a mi el símbol 
del Parc, com a part emblemàtica de la primera construcció que 
s’hi va aixecar. 
L’Edifici Jaume Casademont, amb acta de replanteig de setembre 
de 2004, s’acabà el gener de 2007, amb un pressupost total d’obra 
de més de sis milions d’euros després d’impostos, finançats per la 
Universitat de Girona, els fons FEDER, la Diputació de Girona i la 
Generalitat de Catalunya.
En una època on encara molts gironins no s’havien avesat al fet 
que el carrer Emili Grahit fos una via d’enllaç amb la N-II des de 
la seva prolongació fins a la Creueta, vaig tenir el privilegi de par-
ticipar en la construcció de l’Edifici Jaume Casademont, el pioner 
a situar-se en aquesta zona estratègica. Posteriorment el mateix 
conjunt edificatori s’ha anat adaptant a les necessitats dels seus 
usuaris, amb reformes i ampliacions, alhora que el Parc s’ha anat 
consolidant amb l’aparició dels altres edificis i amb el nou vial Pic 
de Peguera, que l’acosta al Campus de Montilivi de la UdG.

Narcís Cebrià i Llistosella
Arquitecte Tècnic col·legiat

Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals

Vestíbul de l’entrada principal de l’Edifici 
Jaume Casademont, amb vistes sobre 

el bar i restaurant. (Foto: Narcís Cebrià).

Els forjats del pont entre les 

dues ales es va tractar d’una 

manera diferent, amb planxa 

metàl·lica col·laborant, la in-

ferior amb una xapa de com-

pressió de formigó armat i 

amb connectors soldats a 

l’estructura d’acer laminat, i 

a la coberta com a base d’una 

coberta deck
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