
La disposició d’una passera segregada funcionalment de la planta general però relacionada visualment, 
ajuda a diferenciar entre l’ús de les aules musicals per part dels alumnes de formació i dels bucs de 
creació musical; tothom està en el mateix espai però sense barreges no desitjades. Les capses tancades 
també serveixen per la resta de disciplines artístiques quan les condicions exigides reclamen aïllament. 
El gran espai de la nau acull els programes de la resta de disciplines artístiques en un espai diàfan i molt 
ben il·luminat, orientat sud i ponent. En planta primera es situa el viver de projectes i l’espai de professo-
rat. En planta segona, l’espai pluridisciplinar i en planta tercera, l’espai multidisciplinar. La flexibilitat dels 
espais i la bona mobilitat entre plantes permeten que aquesta divisió per estrats no sigui estricta i pugui 
adaptar-se a les probables hibridacions d’alguns projectes.

Per poder acotar dins de l’espai general de la nau els espais específics dels usos i activitats, sense 
trencar la unitat espacial de la fàbrica i fent que el sistema de divisions/separacions sigui el més flexible 
i variable possible, hi ha una modulació d’ancoratges situats a sostre i terra que, mitjançant un siste-
ma de cables tensats i lones reciclades, conformen els espais adequats per encabir els programes. És 
un sistema pensat per desenvolupar-lo en el temps, segons les necessitats del moment i per poder-lo 
executar, o bé pels propis usuaris de l’espai o bé per altres usuaris més especialitzats, com és el cas del 
taller d’escenografies. L’espai s’autogestiona segons les necessitats i es conforma formalment segons els 
projectes que en ell es desenvolupen.
Els tancaments de lona poden situar-se en diferents alçades i amplades segons la privacitat necessària 
per al treball, com també poden ser més o menys opacs o gruixuts. Quan les necessitats reclamen una 
certa duresa dels paraments verticals o fins i tot aïllament, es converteixen en elements rígids de fusta 
reciclada com les “capses musicals” i es col·loquen, sempre que sigui possible, el més a prop de la caixa 
de connexions, que ja és un element dur.
La barreja d’espais que es produeix amb les caixes dures i les lones flexibles, s’organitza a partir de “la 
caixa de connexions” i del sistema de passeres i escales en la secció de l’edifici. Aquesta barreja “orga-
nitzada” a partir d’una estructura funcional molt racional i econòmica i d’una gestió acurada de l’espai, 
assegura la màxima capacitat i flexibilitat per la creació i formació de les arts.
La relació entre les plantes superiors on es desenvolupen els programes artístics i la planta baixa on hi 
ha els espais comuns està assegurada pel sistema de comunicacions verticals i per l’ús del lounge com 
a lloc fonamental de relació. Quan els projectes artístics prenen gran dimensió es poden recolzar en 
aquests grans espais comuns de la planta baixa.

Amb el sistema d’ocupació, organització i comunicació dels espais que s’ha dotat la fàbrica Fabra i Coats 
s’assegura el millor funcionament, la màxima capacitat i la bona relació entre usuaris i públic i entre edifici 
i entorn. L’edifici, en aquesta proposta que presentem, pràcticament no es modifica físicament en el seu 
interior ni en absolut, en el seu exterior. 

Estructura. Els nous usos adapten les seves necessitats a la trama modulada de les naus: una estructura 
de pòrtics de perfils laminats de 5,87 m de llum, suportant una llosa de formigó armat unidireccional. Tota 
l’estructura està realitzada a partir de nusos articulats, de manera que l’estabilitat davant esforços horit-
zontals està garantida pels murs de façana més les caixes que formen les escales existents.
Dos casos molt particulars poden exigir l’estintolament de certs pilars: l’auditori i el plató, que ja es situa 
sota coberta. En el cas de l’auditori, l’estintolament de dos pilars tracta d’obtenir una llum de dos cops 
5,87 m, és a dir, 11,74 m. Es preveu intervenir a partir de dos perfils armats, en la direcció dels pòrtics, 
connectats amb els pilars a enderrocar i suportats per nous pilars reforçant els pilars existents, de mane-
ra que, en el moment de suprimir el pilar, l’estintolament ja estigui executat.
En el cas del plató, situat a l’edifici davanter, la intervenció consisteix en estintolar certs pilars en la última 
planta. Es faria a partir d’encavallades cada 3,2 m en les que el cordó superior és la jàssera existent i el 
cordó inferior, aproximadament a 70 cm, és un element també metàl·lic actiu que pugui tensar, per tal 
de reduir significativament la deformació, amb una secció d’acer fàcilment manipulable durant el procés 
d’obra.
Les escales i passos d’instal·lacions s’executen sempre en superfícies paral·leles a les jàsseres de mane-
ra que només s’hagin de desmuntar els forjats sense modificar el sistema de pòrtics. 
En les plantes primera, segona i tercera, el sistema de lones ha de ser fàcilment muntable i desmuntable. 
Cada lona es tensa entre el terra i el sostre a partir d’una xarxa de connectors units per cables, calculats 
per absorbir accions horitzontals. També es preveuen espais tancats i aïllats acústicament, que són uns 
volums executats amb panells portants de fusta i que, donada l’alçada lliure entre plantes aquests es divi-
dirien en dos nivells, també amb estructura de fusta, garantint l’aïllament acústic desitjat.

La sectorització s’organitza amb els següents paràmetres: Ús Cultural amb superfície màxima < 2.500 
m2. Ús de Pública concurrència (planta baixa: lounge, auditori, sala polivalent)  amb una superfície màxi-
ma < 2.500 m2. Ús docent (nau principal) amb ruixadors i per tant, doble de superfície màxima de sector 
fins a 8.000 m2.

La sectoritzacio entre plantes es garanteix per la pròpia formació dels ampits massissos de la façana i no 
existint  cap doble espai i estant els patis d’instal·lacions i les escales sectoritzades. 

L’evacuació dels ocupants segons densitats establertes es produeix amb tres escales protegides, 
sectoritzades i ventilades de forma natural o per sobrepressió, i una tercera exterior. Una de les escales 
existents no s’adapten al DB SU del CTE. Aquestes escales tenen accés en planta baixa, directe al exte-
rior o sense superar els 15 m. Les longituds, des de cada planta, no superen els 72,5 m totals ni els 31,25 
m fins a l’alternativa.
L’estabilitat al foc EI120 en la pública concurrència i la EF90 en la resta s’aconsegueixen protegint 
l’estructura metàl·lica amb projecció de material intumescent aplicat amb gruix segons massivitat de 
l’element metàl·lic, si les característiques patrimonials no aconsellen una solució alternativa.

La climatització es resol passivament amb doble tancament en les finestres de les façanes, mantenint les 
fusteries existents a pell de façana i col·locant dos muntants i un vidre correders en la cara interior de la 
nau, que creen una cambra d’aire que equilibra les transmissions tèrmiques. Dinàmicament, mitjançant 
un equip tèrmic i dues plantes refredadores que amb un sistema de transport d’aigua a dos tubs perme-
trà disposar d’espais amb només calefacció  d’altres amb climatització, segons els usos.
Els climatitzadors de cada planta estaran situats a la coberta per tal de què tota la maquinaria estigui 
concentrada per un bon manteniment i un bon control de les fonts productores de soroll. Aquests climatit-
zadores tractaran l’aire primari de ventilació i tindran recuperació d’energia i free cooling segons el RITE. 
A cada planta es distribuirà la climatització amb conductes d’impulsió i retorn.
La il·luminació de l’edifici es planteja amb carrils sota jàsseres amb focus que garanteixin un nivell mínim 
i uniforme que permetin molta versatilitat d’acord amb la flexibilitat d’ús dels espais. Els pilars es doten 
d’un equip bàsic de connexió elèctrica i reforç puntual d’il·luminació per alguna de les activitats, com 
també d’una conducció  i desguàs d’aigua per a instal·lar un sistema de piques mòbils. 

Fases d’execució. El sistema de lones proposat, de conformació flexible, i la distribució vertical de les 
“capses acústiques”, permeten solapar la fase de rehabilitació i adequació de l’edifici amb els nous usos 
a les plantes reformades. Provisionalment, les diverses activitats poden compartir un mateix espai sense 
comprometre la futura configuració de les plantes. Les naus davantera i transversal, per la seva naturale-
sa, ja són sectors d’obra independents.

Un gran foyer-lounge organitza els usos públics de la planta baixa en un passeig d’activitats. 
Aglutina el saló exterior, el vestíbul d’accés, l’espai de bar i menjadors i dóna connexió a l’auditori 
i la sala polivalent –que pot expandir– i els centres d’interpretació i de documentació. És un espai 
obert, susceptible de diverses configuracions mitjançant sistemes de modulació.

L’edifici es reactiva per als nous usos inserint un jack de connexions 
que conté el nucli de comunicació i de serveis i que permet endollar-hi 
altres espais i els sistemes de circulacions i instal·lacions que irriguen 
cada planta. 
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