
Praça das Águas
Centro aquático em Barcelona

Localização: Praça Carles Buïgas - Barcelona, Espanha
Programa: Praça, piscinas, saunas e áreas de relaxamento

Equipe: Danielle K. Gregorio e Raquel K. Gregorio
Data do Projeto: julho, 2017

Categoria: Concurso | Segundo Lugar

O projeto foi premiado com o segundo lugar no concurso internacional 
Aquatic Center Contest organizado pela Fira de Barcelona, Piscina & 
Wellness Barcelona 2017. Uma das principais preocupações do projeto foi 
criar um edifício que dialogasse com o seu entorno, não confrontando com 
os importantes monumentos presentes no local. Por isso, a área para banhos 
públicos se localiza no subsolo. O espaço livre no térreo é uma oportunidade 
para criar uma praça urbana. Essa praça mantém a conexão visual entre os 
4 monumentos ao seu redor: o Pavilhão Barcelona de Mies van der Rohe, a 
Fonte Montjuïc, o Palácio da Victoria Eugenia e o Caixa Forum. Apesar de sua 
localização no subsolo, o centro aquático mantém a comunicação e interação 
com o exterior através de aberturas de vidro na cobertura. Por essas aberturas 
as atividade nas piscinas são expostas ao nível da rua. Ao mesmo tempo, a 
praça urbana se torna um cenário para a experiência dos banhos. Essa praça 
permite que o edifício seja constantemente aberto à cidade, mesmo quando o 

centro aquático esta fechado.





Confronto com os monumentos ao 
redor

 Inserção no subsolo  Permeabilidade física e visual Aberturas: interação interior/exterior Relação com a água presente nos 2 níveis

1- Bilheteria | 2- Hall de entrada | 3- Piso de vidro  | 4- Fontes | 5- Escultura de Eduard Serra | 6- Pavilhão Barcelona | 7- Fonte 
Montjuïc | 8- Caminho para o Caixa Forum | 9- Caminho para o Palácio Victoria Eugenia | 10- Caixa Forum | 11- Palácio Victoria Eugenia
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Planta 1° Subsolo

Corte A-A

1- Hall de entrada | 2- Vestiários | 3- Chuveiros | 4- WC | 5- Sauna seca | 6- Sauna úmida | 7- Área para 
relaxamento | 8- Fontes | 9- Piscina esportiva | 10- Piscinas fechadas/Relaxamento | 11- Piscina infantil

1- Grande área 
disponível para o 
projeto

2- Cubos são 
inseridos no 
espaço para 
organizá-lo e 
criar diferentes 
atmosferas. 
Eles também 
desempenham 
função 
estrutural

3- Assim é 
possível criar 
áreas diversas 
de piscinas e 
relaxamento

4- No térreo 
há um 
importante 
espaço entre 
os quatro 
monumentos

5- Essa área 
é mantida 
como conexão 
entre os quatro 
monumentos e o 
centro aquático 
abaixo. É criada 
uma praça para 
que a população 
possa usufruir 
do espaço a 
qualquer hora
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Corte B-B em Perspectiva

Corte em 
perspectiva 

mostrando um 
dos cubos. Os cubos 

criam diferentes 
espaços dentro, fora 

e em cima deles

Verão
28°c

Inverno
8°C

Camada de água-
Proteção Térmica

Camada de água-
Proteção Térmica

+ fresco
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