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Arquitectura 

L’edifici construït segueix estrictament les directrius del Pla 
especial de la Creueta, atenent la coherència global del 
conjunt del Parc Científic i Tecnològic. Tant la ubicació 
en planta com la secció de l’edifici i el gran porxo central 

lligat a l’eix de vianants del parc provenen d’un planejament que 
definia amb precisió les relacions volumètriques entre els diferents 
edificis del conjunt. Lamentablement, aquest planejament no s’ha 
respectat en altres aspectes importants: la construcció d’edificacions 
no previstes i la modificació de la ubicació d’altres han alterat la 
relació volumètrica del conjunt del Parc i han compromès, en el 
cas del Centre d’Empreses, la visió i les vistes de la façana nord, 
on les edificacions veïnes han quedat massa pròximes perquè no 
s’han respectat les separacions previstes a l’ordenació del conjunt. 
L’espai verd, que creua transversalment els dos edificis més grans 
i llargs del Parc, arrenca de la cota 83 (que correspon aproxima-
dament a la PB del Centre d’Empreses) i arriba fins a la cota 88,60 
(corresponent a la planta 1a). En aquest cas, per no deixar bona 
part de la planta baixa (façana est) enterrada, hem interpretat la 
proposta definida en el planejament com una rampa exempta amb 
dues superfícies inclinades de planta triangular. La rampa de pujada 
condueix fins a una passera de 7,20 m d’amplada que dóna accés 
al gran espai cobert a doble alçada pensat com el vestíbul exterior 
del Centre d’Empreses i que connecta visualment l’espai central del 
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Parc amb el bosc i el turó situats darrere l’aparcament exterior del 
Centre d’Empreses. La rampa de baixada porta fins al nivell de la 
planta baixa i dóna accés directe des de l’exterior a la sala d’actes 
i als tallers (zona de càrrega i descàrrega). 
El volum exempt de les rampes s’ha pensat com una peça autòno-
ma, situada entre l’edifici i l’espai central del Parc Tecnològic, que 
connecta, mitjançant la passera, amb el porxo-vestíbul del Centre 
d’Empreses i permet resoldre el pas de vianants que travessa l’edifici 
sense comprometre la seva autonomia volumètrica. 
La concepció formal de l’edifici és clara i precisa. Per la cara sud, el 
volum de les dues plantes pis és una caixa lleugerament aixecada 
respecte a l’esplanada de l’aparcament i sobre el pati que il·lumina 
i ventila la planta baixa, de manera que el cos principal de l’edifici 
s’entén com un cos ingràvid. I per la cara nord aquest volum lleu-
ger descansa sobre una planta baixa massissa i sòlida concebuda 
com el mur de contenció de la feixa del terreny que rep el volum 
de les plantes pis. 
Aquesta concepció volumètrica correspon, a les plantes 1a i 2a (on 
s’ubiquen els locals empresarials), a una planta lliure que té una 
geometria estricta i racional modulada pels pilars de l’estructura 
portant, i que permet reagrupar els espais a voluntat movent o 
eliminant les mampares que els subdivideixen. Tota la planta es 
configura així com un espai de treball lliure i flexible, servit per unes 
instal·lacions també modulades d’acord amb les unitats espacials 
mínimes de treball i concentrades en àmbits registrables (per sota 
del terra tèrmic i per damunt del cel ras del sostre). 
A la planta baixa, donant a la façana nord i al pati posterior (que 
serveix alhora de pas exterior cobert), s’hi han disposat els mòduls 
d’investigació i prototipatge (tallers), els mòduls dels laboratoris 
d’investigació, i al centre de la planta, sota el porxo-vestíbul exte-
rior, la sala d’usos múltiples. 

� A # C # = # � � @ > ? " @ � A � � 
 ; " @ � @ �

Vestíbul exterior del Centre d’Empreses. 
(Foto: Mia Masgrau).
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La planta soterrani és un aparcament de vehicles amb espais des-
tinats a instal·lacions. 
La coberta, amb pendents cap a la lluerna central, s’amaga darrere 
els ràfecs de formigó que defineixen el límit superior de la “caixa”. 

Estructura 

L’edifici presenta unes característiques geomètriques i arquitectò-
niques que fan que la seva concepció estructural sigui singular. 
Els aspectes que més han influït en l’estructura de l’edifici són els 
següents: 

178 m, una amplària d’uns 20 m i 4 plantes: una de soterrani, 
una altra de semisoterrani i dues plantes pis. 

algunes zones aflora i en d’altres es troba a força profunditat. 

amb l’excepció de la zona central. 

Vista de l’edifici on s’aprecia 
la forma allargada. (Foto: MMV).
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el coronament de l’edifici. 

L’edifici se situa en una zona amb un lleuger pendent i s’encasta al 
terreny de tal manera que queden un soterrani a la part nord-est 
i dos a la sud-oest. A la base dels fonaments hi ha una capa de 
sorres llimoses que permetria suportar l’edifici amb una fonamen-
tació superficial, però als extrems de la barra que forma l’edifici 
hi aflora un substrat rocallós, que desaconsella aquesta solució: la 
fonamentació superficial produiria uns assentaments apreciables 
a la zona central i quasi nuls als extrems, i això podria ocasionar 
inclinacions en l’edifici en sentit longitudinal i, molt probablement, 
patologies per assentaments diferencials. 
La solució adoptada consisteix en pilons encastats al substrat ro-
callós i una llosa de 60 cm de gruix que fa de trava (fotografies 
1 pàg. 37; 2 i 3 pàg. 38). Els pilons són de 85 cm de diàmetre, la 
qual cosa permet transmetre la càrrega de quasi la totalitat dels 
pilars amb un sòl piló i estalviar-se els enceps. En les zones en 
què els pilons serien massa curts per poder-los considerar com a 
fonamentació profunda, s’han fet uns regruixos a la llosa, a manera 
de pous replens de formigó pobre. On el substrat rocallós aflora, 
el fonament és la mateixa llosa. 
S’ha escollit la solució de llosa de trava per la seva simplicitat 
constructiva en comparació amb les traves amb enceps, perquè 
igualment cal fer una solera per a la planta soterrani i perquè hi ha 
tipus de fonamentació heterogènia: pilons, pous i llosa. 
Per tal de resoldre l’ancoratge de les armadures dels pilars en una 
llosa de poc cantell, s’ha utilitzat el criteri de reducció per barres 
transversals soldades, de manera que els estreps, amb diàmetres de 
12 mm o 16 mm, se solden a les barres longitudinals de les esperes. 
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Una altra prespectiva de l’edifici. 
(Foto: MMV).
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En la llosa de fonaments no s’hi han disposat junts de dilatació, 
però, com que era impossible formigonar-la en un sol dia, es va 
tallar mitjançant junts de construcció. Aquests junts es varen dis-
posar en les zones intermèdies entre pilars i totalment verticals, 
ja que en aquestes zones els esforços tallants són quasi nuls i per 
tant les tensions pràcticament horitzontals, o sigui, perpendiculars 
al pla del junt. 
Cal destacar que els elements vistos de formigó són de color blanc, 
aconseguit mitjançant ciment blanc i àrid fi també blanc, tot i que 
l’àrid gruixut és el convencional de formigó gris. Els encofrats per 
a formigó blanc es varen fer amb plafons fenòlics i segellant tots 
els junts, per evitar la pèrdua de beurada i així l’aparició de nius 
de grava. Per tal de protegir els pilars durant l’execució, es varen 
embolicar amb plàstics. 

Forjats posttesats 

Quasi la totalitat dels forjats de l’edifici s’han resolt amb la tècnica 
del formigó posttesat, que és un sistema que s’està començant a 
emprar al nostre país, però que ja fa almenys dues dècades que 
s’utilitza en països més desenvolupats. De fet, molt probablement 
es tracta de la primera aplicació del sistema a un edifici sencer de 
la província de Girona. 

A la fotografia s’aprecia el lleuger 
pendent on està situat l’edifici. 

(Foto: Arxiu Masgrau-Yani).
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Aquesta tècnica consisteix a allotjar uns tendons d’acer de molt alta 
resistència (1.860 MPa) dins del formigó, seguint uns traçats que, 
en tesar, provoquen unes forces que contraresten les càrregues. A 
més, es proporcionen unes forces de compressió al formigó que el 
fan més compacte i que n’eviten la fissuració, de manera que el seu 
comportament enfront les deformacions és molt millor que el del 
formigó armat. Això permet que aquest tipus de forjats puguin tenir 
esvelteses molt superiors, de l’ordre d’L/40, davant dels de formigó 
armat, que tenen esvelteses entre L/20 i L/25. Consegüentment, el 
pes dels forjats és força menor, per tant els pilars han de suportar 
esforços menors i els fonaments en surten també beneficiats. 
En aquest cas concret, a excepció de la zona central, en el sentit 
transversal, hi ha dos trams, l’un de 9 m i l’altre de 7 m, mentre 
que en el sentit longitudinal, els trams són de 4,6 m (fotografia 1). 
La solució adoptada ha consistit en una llosa de 25 cm de cantell 
armada de forma convencional en el sentit longitudinal i posttesada 
en el sentit transversal. De fet, el cantell hauria pogut ser menor, 
però aleshores les curvatures dels cordons haurien estat inapreci-
ables amb el tipus de cordó emprat. 
En la zona central les llums són de 9 m en el sentit transversal i de 
9,2 m en el longitudinal, per la qual cosa s’ha disposat posttesat 
en ambdues direccions (fotografia 2, pàg. 38). 
En les zones de tallers, en què s’ha previst una sobrecàrrega d’ús 
de 10 kN/m2, el cantell adoptat és de 30 cm. 

Espai central 

El doble espai central (fotografia 3, pàg. 38) que travessa comple-
tament l’edifici té una longitud de 24 m, que es resol mitjançant 
unes bigues de cantell situades a la coberta. A causa del seu limitat 

Fotografia 1: Posttesat en la direcció trans-
versal i armat en la direcció longitudinal. 
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cantell, s’han hagut de resoldre amb formigó posttesat. Les bigues 
són les de façana i una de central situada al costat de la lluerna, 
i donen suport al sostre, que és una llosa de formigó vist blanc. 
Les instal·lacions de l’edifici Giroemprèn han estat dissenyades per 
PGI Engineering des del punt de vista de la flexibilitat d’ús. 
Com que el nombre d’usuaris de l’edifici pot variar en funció de 
la quantitat i les dimensions de les empreses que l’ocupen, es va 
buscar un mòdul mínim de treball a partir del qual es poden anar 
replicant espais al llarg de les plantes: mòduls de recerca, de des-
patx i de laboratori. 
Aquesta modularitat ens servirà per anar descrivint les instal·lacions 
de dins cap a fora. 

Fotografia 2: A la imatge es pot apreciar la 
poca curvatura dels cordons a causa del 
reduït cantell de la llosa.

Fotografia 3: Doble espai central de 24 m 
de llum.
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L’equipament bàsic del mòdul consta dels elements següents: 

volum de refrigerant variable, amagada al fals sostre i amb dis-
tribució d’aire per conductes i difusors lineals. 

climatització, l’enllumenat de sostre i l’alimentació elèctrica, tant 
la convencional com la d’emergència, i un comptador individual 
per controlar els kWh des del punt de control. Les potències per 
mòdul són: 

 – 10 kW al mòdul de recerca (amb 1 circuit trifàsic) 
 – 36 kW de subministrament normal, 10 kW de subministrament  

 d’emergència, i 1,65 kW de subministrament SAI als mòduls  
 de laboratori 

 – 3,5 kW als mòduls de despatx 

de SAI i preses de cablatge estructurat, tot encaixat al terra tècnic 
en caixes encastades. 

Fins a aquests mòduls, hi arriben els diferents serveis que descriu-
rem a continuació seguint la direcció aigües amunt. 
Cada quadre de mòdul s’alimenta des dels subquadres de planta, 
on, al seu torn, hi ha subquadres que alimenten altres sistemes 
i serveis, com ara ascensors, serveis comuns, cafeteria, sala d’ús 
múltiple, recepció-administració, aparcament, sales tècniques, etc. 
Així fins a arribar al quadre general de distribució i a l’escomesa, 
que en total està dimensionada per una potència simultània (de 
càlcul) de 680 kW. 
A l’escomesa hi ha un equip de compensació reactiva per corregir 
el factor de potència. 
En paral·lel a aquesta distribució normal hi ha el subministrament 
d’emergència, amb dos grups electrògens, l’un per als serveis gene-
rals de l’edifici i l’altre per als mòduls de laboratori, per alimentar 
els serveis considerats imprescindibles en cas de fallida del submi-
nistrament normal, i un circuit de corrent estabilitzat i alimentació 
ininterrompuda (SAI) per assegurar els serveis generals crítics i un 
circuit a cada mòdul. 

Climatització 

S’han plantejat dos sistemes de climatització: 
1. La sala CPD, situada a planta soterrani, es climatitza mitjançant 
condicionadors compactes Uniflair de precisió i especials per a 
sales tècniques. 
2. Atès el requeriment de flexibilitat tant en nombre d’usuaris com 
en horaris, a la resta de l’edifici s’ha plantejat un sistema de climatit-
zació mitjançant un sistema del tipus volum de refrigerant variable. 
Aquest sistema, basat en màquines interiors i exteriors, permet les 
següents prestacions: 

recuperació de calor.
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 Sistema de gestió i control molt acurat, que permet conèixer, per 
exemple, els consums, fins i tot màquina a màquina i, per tant, 
mòdul a mòdul.

-
cions. 

bombeig.

exteriors (producció de fred i calor) necessàries per a la demanda 
de cada moment.

Les unitats interiors es disposen en fals sostre i distribueixen l’aire 
a través de conductes fins a difusors rotacionals. 
Algunes dades del sistema de climatització es poden resumir en 
les xifres següents: 

Àrea de descans i bar semiexterior. 
(Foto: Arxiu Masgrau-Yani).



��

�
�
��
�
�
�
�

Cablatge estructurat 

És la tercera gran infraestructura d’instal·lacions de l’edifici, ja que 
permet la comunicació dels mòduls de treball amb la xarxa de 
comunicacions de la UdG, a banda de la infraestructura comuna 
de telecomunicacions (telefonia, radiodifusió sonora i TV) pròpia 
d’un edifici com aquest segons normativa. 
Els mòduls disposen de preses RJ-45 connectades mitjançant cable 
Cat-6A fins a subbastidors (sub-racks) de comunicacions ubicats en 
llocs estratègics d’acord amb les distàncies màximes del cablejat. 
Aquests subbastidors es comuniquen mitjançant fibra òptica amb 
el bastidor principal, ubicat a la seva sala tècnica, amb climatització 
dedicada. 
A banda, hi ha 17 punts d’accés wireless per donar cobertura sense 
fils al sistema de comunicacions des de qualsevol part de l’edifici. 
La resta d’instal·lacions són les d’immòtica (control centralitzat de 
l’edifici), seguretat, parallamps, detecció i extinció d’incendis, abas-
tament d’aigua, reg i drenatge exteriors, gas natural, sanejament, 
captació d’energia solar i aire comprimit. 
A més, els laboratoris disposen d’instal·lació de gas natural i gasos 
nobles (oxigen, argó, nitrogen, etc.).

Joan Tarrús Galter

Arquitecte

Jordi Bosch Genover
Arquitecte
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