
 

INFORMACIÓ SOBRE L’AMPLIACIÓ DE  
LA FACULTAT DE CIÈNCIES  

(unió dels edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom 
Casasnovas) 

La finalitat i necessitat d’aquesta actuació és conseqüència que la Facultat de Ciències de la 
UIB es trobava distribuïda en dos edificis independents, si bé la major part dels serveis 
comuns (administratius, biblioteca, reprografia, etc.) es concentraven en un dels dos 
edificis. La unió del edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas ha de 
permetre l’accés a tots els serveis des de qualsevol lloc de la Facultat, sense haver de sortir 
obligatòriament d’un edifici per accedir a l’altre per l’exterior. D'altra banda, es facilitaran 
els accessos al nou edifici dels Serveis Cientificotècnics, com també als laboratoris i a les 
aules de l'edifici Mateu Orfila i Rotger. 

El COFIU va convocar un concurs públic d’avantprojectes d’arquitectura juntament amb la 
construcció de l’edifici. El projecte guanyador d’ampliació de l’edifici ha estat el de 
l’empresa FERROVIAL–AGROMAN, SA, acompanyat de l’avantprojecte arquitectònic 
signat per l’arquitecte Miquel Florit Pastor. La superfície total del nou edifici és de 827 m2, 
distribuïts en dues plantes. El cost total de les obres ha suposat una inversió d’1,1 milions 
d’euros i ha tingut una durada d’un any. 

 

EXPLICACIÓ DE LES OBRES 

La idea del projecte neix a partir de la força ordenadora que té el passadís, que a la manera 
de Corredor de Vasari, connecta els dos edificis que formen la Facultat de Ciències. Tangent 
a la corba del passadís s’han col·locat diferents volums, cada un amb una orientació pròpia 
i s’han creat zones exteriors d’escala més domèstica, que humanitzen el lloc preexistent. 

 



 

 

 

 

Al nou edifici es poden distingir els volums o espais següents: 

1. Un volum principal que es troba separat de l’edifici Guillem Colom Casasnovas, i 
d’aquesta manera permet crear un carrer pavimentat i arbrat, que permet la 
circulació d’estudiants des de la zona d’aparcament principal del campus fins a la 
plaça de davant els edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas. 
Aquest volum inclou: 

A la planta baixa 

• Vestíbul  47 m2 
• Reprografia  50 m2 
• Aula informàtica 66 m2 
• Menjador  50 m2 

 



 

A la planta pis 

• Tres aules polivalents de 50 m2 cada una 

2. Un volum tancat que es relaciona amb l'exterior, mitjançant les façanes vidriades, 
passadissos i l'escala amb vistes al jardí i a la serra de Tramuntana. Funciona com a 
menjador per a l’alumnat, amb 50 m2 de superficie, i es col·loca dins el pati format 
pels edificis per gaudir de la tranquil·litat del jardí. 

 Els exteriors del nou edifici s’articulen quatre zones:  

• Una plaça de trobada que recull la gent de l’aparcament de la zona nord, de 
l’estabulari i del nou edifici, d’on surt la rampa fins a l’entrada. 

• Un carrer que fa de corredor comunicador entre aquesta plaça i la principal, 
que presideix l’edifici Mateu Orfila i Rotger. 

• Una àrea de descans en forma d’amfiteatre orientat al sud, lloc de reunió, 
solàrium, etc. 

La zona enjardinada del pati dels edificis Mateu Orfila i Rotger, en la qual s’ha respectat la 
major part de l’arbrat existent i s’ha ampliat fins a la rampa d’accés per la zona nord, que 
anuncia el jardí que amaga enmig de l’edifici. 

 


