
Capella de Sant Lluc a Torre Baró (BCN) 

T113. Taller d’Arquitectura i Urbanisme. 

 

Descripció general de la proposta. 

Idea bàsica de projecte: Zonificar el programa entorn tres franges que corresponen a la triple tasca del 

cristianisme: Kerygma (anunci de la fe), Diakonia (servei de la fe), Leitourgia (celebració de la fe). Aquestes 

tres franges desemboquen i s’articulen entorn un únic vestíbul i l’espai distribuïdor. 

Accés: Es proposa un accés principal per la placeta formada pels nous blocs d’habitatges entre el Sant Feliu 

de Codines i Avinguda de Vallbona degut al seu recolliment, proximitat amb la resta del barri i facilitat de 

recollida i control dels infants de la catequesi, així com la menor cota de desnivell entre el carrer i els 

locals. Hi ha un accés secundari que dóna al mateix vestíbul que es produeix per l’Avinguda Vallbona que es 

preveu obert en horari de despatx parroquial. També hi ha la possibilitat d’accedir al pati interior d’illa des 

de l’espai de culte, el qual s’està enjardinant, en cas de les celebracions dominicals que ho requereixin, 

com ara la Vetlla Pasqual. 

Vestíbul i distribuïdor: El vestíbul acull l’accés principal per la placeta esmentada i el secundari, o ordinari, 

per l’Avinguda de Vallbona. Aquest espai consta de 33m2, està controlat visualment des de la finestra 

interior del despatx parroquial i s’equipa amb dos bancs correguts i els necessaris espais de comunicació. 

Des d’aquest espai s’accedeix, per una banda, al distribuïdor (16,83 m2) de la zona de despatx parroquial, 

sales de catequesi i espais servidors mentre que, per altra part, s’accedeix a l’espai de culte. 

Zona de despatx parroquial i aules de catequesi (kerygma): Alineats a la façana de l’Avinguda Vallbona es 

disposa una franja on es localitzen el despatx parroquial i les tres sales de catequesi requerides. Es situen 

aquestes activitats sorolloses de cara al carrer per reservar l’espai al pati interior per la zona de culte i, 

alhora, visualitzar l’activitat parroquial a l’exterior. El despatx parroquial (16,63m2) es distribueix de forma 

que també pugui servir de sala de reunions, controli l’accés i compti amb el seu espai d’emmagatzematge. 

Les sales de catequesi (entre 14 i 16 m2) poden acollir fins a 15 infants entorn d’una o diverses taules i 

estan aïllades acústicament per un pany corregut d’armaris. 

Zona d’espai servidor (diakonia): Com a element separador entre la zona d’activitat diària i la zona de 

recolliment es disposa una franja de serveis que conté el magatzem (2,45m2), els serveis adaptats (3,87 

m2), els serveis diferenciats per sexes (8,84m2) i l’espai de sagristia (7,67m2). S’accedeix a aquesta franja 

pel mateix distribuïdor de la zona anterior, deixant tota una façana interior per a l’espai de culte en la qual es 

disposa un banc corregut. Entre els serveis i la sagristia es deixa un lloc de pas per tal de donar més 

independència i espai a aquesta darrera i poder rodejar tot aquest volum. En aquesta franja, entre els servei 

adaptat i els serveis generals, s’hi embeu l’espai necessari per acollir una porta corredissa de tres trams que 

pot subdividir l’espai de culte. 

Zona d’espai de culte (leitourgia): La zona d’espai per al culte es reserva en la franja que dóna al pati interior 

d’illa degut a la seva millor orientació i nul soroll de trànsit rodat. Aquest espai consta d’una gran sala 

(22,85m2) on hi caben 152 persones en disposició lineal (“Poble en marxa”) i un espai de presbiteri 

(15,68m2) on convergeixen les visuals de l’espai i compta amb una paret de fons la qual pot servir per 

donar la representació icònica escaient i suportar els elements propis de l’espai (la creu, la Mare de Déu i 

Sant Lluc). És un espai suficient per disposar-hi els tres elements bàsics presbiterials (Seu, Altar i Ambó) 

de forma unitària alhora que poden tenir el seu espai característic. Alhora, a petició del client i donat que no 

sempre s’ocupa la totalitat d’aquest espai ni tampoc en tot moment, la nau es pot subdividir creant un espai 

de coixí per a diferents activitats pastorals en l’extrem que toca al vestíbul i deixant una nau litúrgica per a 

70 persones. D’aquesta manera l’espai sagrat sempre resta com a tal, és a dir “separat”, sense que aquest 

sigui fagocitat per altres usos no litúrgics.  

 


