
�


- � � � � � 2 � � �

El programa

L’edifici Narcís Monturiol està destinat a acollir les acti-
vitats del Parc Científic i Tecnològic relacionades amb 
els grups d’investigació Ticmedia, el món de la imatge, 
bé des del vessant multimèdia i televisiu, o bé a partir 

de la realitat virtual, amb la incubació i incentivació d’empreses 
amb valor afegit.
En relació amb el sector de la imatge, el programa ha d’acollir les 
activitats del Centre de la Imatge Digital i Producció Multimèdia 
(CIDPROM), així com una zona per a un plató de televisió amb els 
seus corresponents serveis annexos.
El gruix important de les activitats que generen aquestes entitats 
és d’investigació i es concreta en despatxos, departaments, semi-
naris i laboratoris. També s’inclou una peça singular destinada a 
demostracions de telefonia.
La zona destinada a platós gira al voltant d’un plató de televisió 
d’uns 400 m2 de triple alçada. La viabilitat d’aquest plató requereix 
uns serveis annexos que bàsicament consisteixen en un segon plató 
opcional, una zona d’emmagatzematge, vestidors, camerinos, admi-
nistració i dues zones tècniques per a realització i postproducció.
L’edifici necessita també una zona comuna a tots els usuaris que 
resolgui tant les activitats quotidianes com les representatives que 
es generen a partir d’un programa com el descrit anteriorment. 
Aquests espais comuns consisteixen en un gran vestíbul/show 
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room, una sala d’actes, una sala de juntes i una cafeteria. La zona 
comuna inclou a més una sala Media Lab en doble alçada destinada 
preferentment al sector de l’edifici relacionat amb la imatge però 
que pot servir també com a segon plató.

L’edifici

El programa tan heterogeni del projecte, ja a l’inici de la mateixa 
fase de concurs feia pensar que ens trobàvem davant la necessitat 
de diversos edificis, clarament diferenciables. Calia destinar una peça 
a grups d’investigació públics, una altra a incubació d’empreses, 
una havia de tenir un caràcter marcadament  institucional i també 
era necessari un centre de demostració de telefonia. Finalment, 
feia falta una peça, la més especial de totes, destinada a un plató 
de televisió. No obstant això, el projecte va optar des d’un principi 
per formalitzar-se en un sol edifici.
La forma singular del solar, que s’estreny ostensiblement cap a 
la banda de ponent, junt amb la important edificabilitat que el 
programa requereix, han portat a plantejar un edifici format per 
quatre volums d’igual amplada, de 18 m cadascun, perpendiculars 
al carrer. Les profunditats d’aquests volums, en canvi, així com la 
seva separació, oscil·len per tal de poder adaptar-se al canviant 
perímetre edificable.
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Sala d’actes de l’Edifici Narcís Monturiol.
(Foto: Mia Masgrau).
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La complexitat del programa, així com la necessitat d’oferir una gran 
adaptabilitat als canvis futurs, ha comportat que tres d’aquests volums 
es resolguessin amb una estructura molt diàfana de pòrtics de 14 
m de llum situats cada  4,80 m. Començant per llevant, el primer i 
segon volum estan formats per set crugies i per cinc el tercer, amb 
un desplaçament esglaonat de la seva planta, que coincideix amb 
el mòdul de la crugia i que es reflecteix principalment a la façana 
nord. El quart volum, situat ja quasi al vèrtex del solar, a ponent, es 
resol amb una estructura que abandona la sistematicitat de la resta 
del projecte per tal d’adaptar-se a una geometria encara més crítica. 
Les separacions entre volums són de 6, 10 i 6 m, respectivament. 
En general, els volums es destinen a llocs de treball, mentre que 
les separacions entre ells s’utilitzen per a passadissos o vestíbuls, 
i sobretot per buidar l’edifici a mesura que augmenta d’alçada, de 
manera que s’originen intersticis de llum en la compacta volumetria 
que genera un programa tan atapeït. 
Els tres volums o blocs principals, A, B i C, sempre de geometria 
rectangular, són ocupats per zones de treball, que és el programa 
majoritari de l’edifici.
El bloc A, en les seves plantes primera, segona i tercera, està destinat 
a ser un centre d’investigació pública per a grups de Ticmedia i ha 
d’acollir, a tall d’exemple, grups de recerca relacionats amb temes 
d’imatge, com el CIDPROM.
El bloc B, de la mateixa mida, és la part de l’edifici destinada a 
empreses, amb la primera planta reservada a incubació d’empreses 
i les dues restants a empreses consolidades.
A les plantes inferiors dels blocs A i B, amb una part situada en 

Blocs principals A, B i C on es pot apreciar 
la geometria rectangular. (Foto: MMV).
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semisoterrani, s’allotgen els serveis comuns de l’edifici i la zona 
de platós. El bloc A és ocupat íntegrament fins a la planta baixa 
pel plató, que arrenca del semisoterrani i assoleix tres plantes d’al-
çada, amb uns altells i annexos tècnics adossats a la banda nord. 
La resta del programa annex al plató s’estén pel bloc B, amb un 
taller-magatzem i un segon plató de doble alçada. Aquest segon 
plató, en col·laboració amb l’Ajuntament de Girona s’ha acabat 
reconvertint en un espai Media Lab que no deixa de ser un plató 
high-tech. Damunt d’aquests annexos del semisoterrani del bloc 
B, s’hi concentra el programa neuràlgic de l’edifici, al nivell 80,75, 
considerat com la planta baixa de l’edifici, ja que coincideix amb 
el carrer Emili Grahit i per tant estableix relació amb el sector sud 
del Parc Científic i Tecnològic. Inclou un vestíbul/show room, una 
cafeteria, una sala de juntes i una sala d’actes en doble alçada, 
que es despenja cap avall i deixa un porxo sota seu, semisoterrat.  
El bloc menys profund, el C, de quatre plantes destinades per com-
plet a espais de treball, arrenca directament del terreny, una planta 
per sota de la planta baixa, a nivell del Parc Fluvial, a la cota 77. Té 
una funció marcadament institucional, adreçada a acollir institucions 
públiques o semipúbliques, a banda d’allotjar els serveis de gestió 
del Parc Científic i Tecnològic.
El quart i darrer bloc, el D, el més característic per la seva geometria 
trapezoïdal i que esdevé façana de l’edifici en la sortida de Girona, 
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Bloc D de geometria trapezoidal destinat a 
acollir un Centre de Demostració en Tele-
fonia. (Foto: Mia Masgrau).
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està destinat a acollir un centre de demostració de telefonia. Això 
implica un programa que combina espais de treball, més conven-
cionals, amb d’altres en doble alçada, expositius i de demostració, 
que aquest bloc pot oferir.
L’edifici, allà on no està semisoterrat, als blocs C i D, se situa lleu-
gerament elevat sobre el nivell natural del terreny, a la cota 77 m, 
considerada la planta baixa pel planejament, amb mig metre de 
salvaguarda respecte de la cota mitjana del Parc Fluvial, del qual 
es pretén aconseguir una estreta relació amb els usuaris, més enllà 
de compartir espais d’aparcament. L’edifici encara expressa amb 
més claredat la seva voluntat de relació amb el sector sud del Parc 
a través dels dos accessos principals, que se situen a la planta su-
perior, la més representativa, situada al nivell 80,75, convinguda 
des del projecte com a planta baixa, situada lleugerament per sobre 
del nivell del carrer Emili Grahit. El nombre d’accessos respon al 
reconeixement dins de l’edifici de la diversificació inicial del seu 
programa. Aquests dos accessos es formalitzen en dues passeres 
situades entre els blocs A i B i entre els blocs B i C, respectivament. 

Els blocs A i B i B i C, 
que es comuniquen en dues passeres. 

(Foto: Arxiu Masgrau-Yani).
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Aquests dos accessos es comuniquen per l’interior de l’edifici a tra-
vés del gran vestíbul/show room, que ocupa dues crugies senceres 
del bloc B, amb la cafeteria i la sala de juntes a un costat, mentre 
que la banda enfrontada s’aboca a través d’un vidre sobre la sala 
d’actes esglaonada. El segon d’aquests accessos, el més central, i 
que dóna entrada al ja esmentat vestíbul del bloc B, així com al 
bloc C institucional, travessa l’edifici i es prolonga en una passera 
per sobre de l’aparcament fins a dipositar-se sobre la mota de terres 
de protecció del Parc Fluvial. D’aquesta manera es perllonga el pas 
transversal que ja definia el Pla especial a l’altra banda de carrer, 
al sector sud, i que va generar la formalització en edificis pont del 
Jaume Casademont i del Centre d’Empreses. Aquest accés al bloc 
C es realitza també des la cota natural del terreny, a través d’un 
segon pas inferior que, sota la passera, torna a travessar l’edifici i 
permet accedir a un doble espai que vol unir les dues entrades en 
un únic vestíbul i resoldre la dicotomia de l’edifici pel que fa a la 
seva relació amb el terreny natural (nivell 77), però també amb la 
resta del Parc Científic (nivell 80,75). Des d’aquest pas inferior es 
propicia també l’entrada principal i independent del plató, que se 
suma a les dues comunicacions interiors de l’edifici i a l’entrada 
per a vehicles de la façana sud. Finalment, també proporciona 
una comunicació amb la part baixa de la sala d’actes que serveix 
d’evacuació d’emergència a través d’una rampa metàl·lica.

Principals trets constructius

La presència del plató a la part inferior del bloc A, així com la sala 
d’actes a la planta baixa del bloc B, van fer pensar en unes naus 
diàfanes. Si a això hi afegim que en el moment de la redacció del 
projecte els espais de treball presentaven encara una gran indefinició, 
es va optar per estendre aquestes plantes diàfanes a tota l’alçada 
dels blocs A, B i C. Aquestes plantes lliures s’han resolt sempre 
amb pòrtics de 14 m de llum, situats amb un intereix de 4,80 m, 
per allotjar les zones d’ús. Els pilars s’han situat a 2 m del perímetre 
de les caixes, fins a completar els 18 m d’amplària, deixant passos 
a banda i banda. Aquesta solució permet al plató la instal·lació de 
la làmina del “croma” com si es tractés d’un ciclorama que passa 
per davant dels pilars, tot permetent una circulació oculta pel dar-
rere. A les plantes superiors, aquesta disposició s’ha utilitzat de la 
mateixa manera, amb les zones de treball servides per uns passos 
perimetrals des d’on reben la llum. Cadascun dels blocs disposa 
d’una crugia o “motxilla” destinada a allotjar serveis i una escala. 
Els ascensors es disposen a les zones comunes intersticials.
La posició del plató, soterrat o semisoterrat, i la necessitat d’uns 
murs de tancament amb molta massa per qüestions acústiques, van 
fer pensar en una estructura de formigó armat que després es va 
estendre a tot l’edifici. A les zones comunes, els forjats s’han resolt 
amb llosa de formigó, mentre que els blocs A, B i C se sostenen 
mitjançant jàsseres de cantell que suporten un forjat alleugerit for-
mat per prelloses prefabricades.
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Els tancaments exteriors de l’edifici a est i oest són de vidre als 
passos que il·luminen les zones de treball, i de panells acabats 
amb zenc a les zones opaques de passos d’instal·lacions. Aquestes 
façanes estan sempre protegides per lames verticals d’alumini.
A les façanes sud i nord, quan es tracta d’espais de treball, el 
tancament és de vidre doble translúcid. La façana, en canvi, és de 
plaques de formigó prefabricades a la zona de serveis i escales. 
Aquesta solució s’estén al cos singular del bloc D.
La façana sud disposa d’una instal·lació fotovoltaica formada per 
unes 900 plaques suportades per una estructura metàl·lica penjada 
de l’edifici. Aquestes plaques –amb una inclinació que va variant 
lleugerament a mesura que, per adaptar-se a la planta de l’edifici, 
es va modificant la seva orientació solar– actuen també de protecció 
per a l’edifici durant els mesos d’estiu.
Els espais de treball s’han resolt sempre amb un terra tècnic flotant 
i amb divisòries construïdes amb mampares de fusta, per tal de 

Detall de les plaques fotovoltaiques 
de la façana sud. (Foto: MMV).
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permetre una total flexibilitat tant en la ubicació del mobiliari com 
en possibles modificacions posteriors.
Cadascuna de les crugies dels espais de treball disposa d’un aparell 
climatitzador, i de dos en la zona d’empreses. A cada planta hi ha 
també un element només dedicat a la ventilació, dotat de recuperació 
d’energia. Els climatitzadors s’escalfen o refreden amb un sistema 
de quatre tubs d’aigua que té el sistema de producció a la sala de 
màquines situada sobre la coberta del bloc C. Aquest sistema de 
producció està format per quatre màquines, tres per a l’edifici i una 
per al plató, amb una caldera de reforç per cadascun dels dos casos. 
Les tres màquines de l’edifici poden aprofitar i revertir les demandes 
de fred o calor simultàniament, la qual cosa contribueix a l’estalvi 
d’energia. Les quatre màquines i tota la instal·lació suplementària 
se situen sobre la coberta, a la vista, com un element compositiu 
més de la volumetria de l’edifici.
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