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Rehabilitació interior i cobriment pista exterior annexa del Pavelló
Municipal Esports de Vila-Seca
NAM arquitectura

La proposta de reforma del Pavelló Esportiu Municipal
manté la volumetria general del pavelló original, i
incorpora al seu voltant un conjunt de porxos amb una
estructura metàl·lica molt lleugera d’acer i xapa grecada
que contrasta amb l’estructura prefabricada i pesada de
formigó armat de la edificació original.
La nova porxada abraça l’edifici original i forma un espai
cobert protegit que fa de frontissa entre aquest i la nova
pista coberta exterior relacionant-se també per les seves
recorreguts perimetrals i vistes de tot l’espai del campus.
L’obertura de part del sòcol de l’edifici existent amb la
substitució de les plaques prefabricades de formigó de
l’edifici per un conjunt de tancaments de vidre permet
comunicar també visualment l’activitat esportiva interior
del pavelló amb l’exterior i la pista coberta annexa,
trencant la sensació de mitgera cega original

Adreça: Av. del Alcalde Pere Molas 28, Vila-seca
Autors: Ignacio Álvarez Martinez
Col·laboradors: Jerome Rens, Windmill Structural Consultant (estructura), Enric Sanz (instal·lacions)
Arquitecte Tècnic: Alberto Viñas Ciurana
Promotor: Ajuntament de Vila-seca
Contractista: Carbonell Figueras SA
Fotografies: Jose Hevia
Data de final d’obra: 07/2017
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Salou d’Estiu. Prova Pilot.

Daniel Lorenzo, Ines de Rivera, Núria Salvadó, Roger Sauquet
L’Avinguda Carles Buigas de Salou, un àrea
fonamentalment turística, està sotmesa a una gran pressió
comercial. La tolerància administrativa i les forces del
mercat han tingut com a resultat l’ocupació de l’espai
entre les edificacions i voreres. S’ha modificat la secció del
carrer i condicionat la qualitat de l’espai resultant.
Per encàrrec de l’Ajuntament de Salou, des de l’any
2013, investigadors de la URV i la UPC han treballat en
el diagnòstic i elaboració de propostes per la regeneració
de l’àrea. Amb la finalitat de testar l’acceptació popular i
analitzar in situ algunes de les solucions plantejades sobre
l’espai urbà i comercial, durant l’estiu del 2017, es posà
en pràctica una proba pilot.

Autors:
Daniel Lorenzo Almeida, Ines de Rivera Marinel·lo, Núria
Salvadó Aragonès, Roger Sauquet
HABITAR, grup de recerca, UPC & rumlab, EAR, URV
Col·laboradors:
Alba Arboix, Anna Puig, Mireia Pla, Nuria Ortigosa
Contractista:
Construccions Garcia Riera

Aquesta intervenció temporal inverteix la prioritat habitual.
Dóna preferència al vianant front al vehicle i celebra la
transformació fent partícips als ciutadans del canvi. Amb
pocs recursos i elements de fàcil muntatge i deconstrucció
es dilueixen els marges inicials.
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umbrella drum

bench drum

perimeter drum

bicycle parking drum

table drum

32 units

22 units

196 units

15 units

20 units
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josep puig torné,

d’arquitectura

Apartaments París, Salou, 1965

Pui-Jos/Sal-1

moderna

apartaments parís,
salou, 1965

salou

josep puig to
apartaments p
salou, 1

Josep Puig Torné
Tipologia: apartaments

Promotor: dr. andré delonay
Adreça: c/ plaça de les palmeres, 2 salou
Sup. parcel·la: 1198 m2
Sup. construïdes: 1111 m2
núm. de plantes: pb+1
Sistema constructiu: sostres de formigó armat , murs
ceràmics de càrrega.

planta baixa

Relació de materials: tancaments ceràmics arrebossats i
pintats, fusteria metàl·lica i de fusta, persianes de llibret,
paviments de pedra, terratzo i ceràmics, coberta plana.

salou

apartaments
dr. andré delonay

adreça:
coord. geogràfiques:

c/ plaça de les palmeres, 2 salou
41° 03’ 51.3’’ N, 01° 10’ 34.3’’ E

sup. parcel·la:
sup. construïdes:
núm. de plantes:

1198 m2
1111 m2
pb+1

sist. constructiu:

sostres de formigó armat , murs ceràmics
de càrrega

relació de materials:

tancaments ceràmics arrebossats i
pintats, fusteria metàl·lica i de fusta,
persianes de llibret, paviments de pedra,
terratzo i ceràmics, coberta plana
murs i paviments de pedra i ceràmics

urbanització:

arxiu
d’arquitectura
moderna
alçat frontal
salou

emplaçament. planta coberta

escala1/300 din-A3

josep puig torné,
apartaments parís,
salou, 1965

planta tipo

escala
1/500
escala
1/300 din-A3
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secció a-a’

Pui-Jos/Sal-1965

tipologia:

apartaments

promotor:

dr. andré delonay

adreça:
coord. geogràfiques:

c/ plaça de les palmeres, 2 salou
41° 03’ 51.3’’ N, 01° 10’ 34.3’’ E

sup. parcel·la:
sup. construïdes:
núm. de plantes:

1198 m2
1111 m2
pb+1

sist. constructiu:

sostres de formigó armat , murs ceràmics
de càrrega

relació de materials:

tancaments ceràmics arrebossats i
pintats, fusteria metàl·lica i de fusta,
persianes de llibret, paviments de pedra,
terratzo i ceràmics, coberta plana
murs i paviments de pedra i ceràmics

urbanització:

cait: centre d’anàlisi integral del territori, departament d’arquitectura, universitat rovira i virgili

tipologia:
arxiu
promotor:
d’arquitectura
moderna

cait: centre d’anàlisi integral del territori, departament d’arquitectura, universitat rovira i virgili

Urbanització:murs i paviments de pedra i ceràmics

alçat posterior
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escala
1/500
escala
1/300 din-A3

alçat lateral
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C/ Sant Llorenç, 20-22
43003 Tarragona
Tel. 977 249 367
tarragona@coac.cat

