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Assemblea Nacional 
de Gaŀles 
Cardiff, Gal les, RU El “Senedd” és considerat, tant 

pels membres de l’Assemblea 
com pel públic en general, obert, 
accessible i sostenible 
Richard Wilson, Cap de l’equip del projecte de l’edifici del 
“Senedd” 



La constitució de l’Assemblea Nacional de Gaŀles en 1999 va 
ser un punt clau en la història del País de Gaŀles. La seu de 
l’Assemblea, a les antigues drassanes de Cardiff, constitueix 
un nou element imponent al paisatge local i una declaració 
de fe en el procés de regeneració. L’edifici del parlament 
de Gaŀles representa els valors democràtics d’obertura i 
participació, mentre que el component mediambiental va 
establir un nou estàndard per als edificis públics a Regne 
Unit. 

La idea d’obertura està exemplificada amb la transparència 
de l’edifici: els espais públics són elevants en un plint 
revestit de pissarra i retirats de manera que la llum natural 
penetra dins dels espais administratius en el nivell inferior. 
La coberta lleugera, suaument ondulada, que cobreix els 
espais interiors i exteriors, queda travessada per la Cambra 
de Debat, un gran espai circular al cor de l’edifici que,definit 
per la coberta espectacular de fusta de cedre vermell, 
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aprovada pel Forest Steward Council, baixa de la coberta per 
formar el seu tancament. L’Assemblea també compta amb 
espais d’exposició i educatius, una cafeteria, sales de reunió, 
instaŀlacions per a la premsa, oficines per als principals 
oficials de l’Assemblea i una sala exclusiva per als diputats.

L’estratègia d’instaŀlacions respon a les diferents demandes 
dels espais interns: a la Cambra de Debat es subministra aire 
condicionat però el vestíbul públic està ventilat de manera 
natural; els intercanviadors de calor optimitzen el potencial 
del sòl com a mecanisme de refrigeració mentre que la 
massa tèrmica del plint atenua les fluctuacions del ambient 
intern. D’aquesta manera, el disseny aconsegueix importants 
estalvis energètics comparat amb els edificis tradicionals. 

El projecte de jardineria i un bulevard amb arbres creen un 
espai públic a l’entorn de l’Assemblea que completa el puzle 
del nou projecte en aquesta part de la badia de Cardiff.
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