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_REPROGRAMACIÓ _BUIT EQUIPAT

ESPAI PER A LA LLIBERTAT  CREATIVA
    PROGRAMÀTICA
    PRODUCTIVA
    EXPOSITIVA

_BUIT

La proposta tracta de no sobre 
dissenyar el buit intentant 
simplement equipar grans 
espais diàfans. D’aquesta 
manera es permet que el 
projecte sigui dinàmic i pugui 
canviar al llarg del temps 
adaptnt-se als requeriments dels 
usuaris.

El centre de interpretació de 
l’energia es projecta intentant 
alterar el mínim la imatge del 
precedent, és per això que es 
conserva una turbina, donant 
èmfasis al passat industrial de 
l’edifici.

El projecte tracta d’assumir el 
caràcter lliure de la nova creació 
artística i de poder recolzar el 
caràcter experimental de 
qualsevol obra d’art. És per això 
que l’espai expositiu es planteja 
el més flexible possible.

_RECORREGUT FIL CONDUCTOR

S’ha considerat de gran 
importància generar un recor-
regut clar i àgil que permeti la 
relació visual i física dels dife-
rents programes sense perdre de 
vista el conjunt del  projecte. És 
per això s’ha resolt un recorregut 
en forma de Z que comunica els 
diferents usos del projecte i està 
relacionat amb el paisatge amb 
diferents terrasses, fins al punt 
final de la cota +18,00 on es 
remarca amb una peça que 
sobresurt de la rasant de façana. 
Es pensa aquest element com un 
espai de diàleg i de trobada dels 
usuaris.

_EQUIPAT

Es tracta d’aportar una postura 
radical reduint al màxim els 
elements aportats i agrupant-
los en peces el més compacte 
possible. Es preveu que 
aquestes continguin escales 
d’emergència, zones humides, 
connexions verticals , 
instal·lacions elèctriques, 
il·luminació i rotulació.

Les peces estan ordenades en 
tres sectors:
1_CIE
2_Espai públic i auditori
3_Centre de creació i produc-
ció artística.

RECORREGUT

EQUIPAT

_REPROGRAMACIÓ

La proposta planteja que la ubicació d’usos (bar, tenda i sharing zone) 
estigui en contacte amb els principals fluxes de l’espai públic. És així com 
s’aconsegueix que aquestes peces puguin funcionar independentment 
de la resta del recinte. Es planteja agrupar els usos en 3 grups: auditori, 
exposicions + ateliers i CIE + vestigis industrials. La sala polivalent es situa 
en el pròpi recorregut de l’espai comú.
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     _ CONNECTIVITAT ACCESSIBILITAT
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QUADRE DE SUPERFÍCIES ÚTILS 

MECCA   12960m2

BANYS ÚS PUBLIC  140m2
   
1_CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE L’ENERGIA (CIE) 2457m2
1.1. ÀREA EXPOSICIÓ   837m2
1.2. ESPAI ACCÉS  60m2
1.3. OFICINES   60m2
1.4. BANYS   30m2
1.5.VESTIGIS INDUSTRIALS 1470m2

2_SALA POLIVALENT 173m2

3_ADIMNISTRACIÓ  380m2
3.1. ACCÉS    50m2
3.2. TAQUILLES   50m2
3.3. OFICINES   100m2
3.4. SALA JUNTES  50m2
3.5. BANYS   30m2
3.6. ARXIU   100m2
 

4_AUDITORI    1850m2
4.1. ACCÉS AUDITORI   60m2
4.2. HALL AUDITORI   950m2
4.3. SALA AUDITORI   800m2
4.4. BANYS    40m2

5_CETRE CREACIÓ ARTÍSTICA 8100m2
5.1. GRAN FORMAT   2650m2 
5.2. SHOWROOM   1700m2 
5.3. ATELIERS    1200m2
5.4. GALERIA01   400m2
5.5. GALERIA 02   200m2
5.6. GALERIA 03   400m2
5.7. MAGATZEM ATELIERS  850m2
5.8. SHARING    840m2
5.9. BANYS    160m2

PROGRAMA FORA MECCA

6_BAR     500m2
6.1. CUINA    50m2
6.2. BANYS    50m2
6.3. SALA    250m2
6.4. MAGATZEM   50m2

7_TENDA    370m2
7.1. TENDA    250m2
7.2. MAGATZEM   120m2

TOTAL PROJECTE   13830m2  
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_ESTRATÈGIA MECCA CONNECTIVITAT I ACCESSIBILITAT
El projecte es planteja com una estratègia de gestió de l’espai del precedent. En el projecte trobem uns programes molt heter-
ogenis, amb requeriments i horaris diferents. Com es poden agrupar tots aquests usos en un mateix contenidor sense generar 
problemes de circulacions? Com definir els limits d’aquests usos dins del precedent?

_IDEA [ FIL CONDUCTOR ]
Es proposta al igual que en un carrer amb multiplicitat d’usos units per l’espai públic i on cada element és part del tot però té la 
seva independència respecte l’ús yuxtaposat. En el projecte es planteja extrapolar aquesta idea de caràcter més urbà a 
l’ordenació interior de l’edifici. Aquesta idea genera inevitablement que la voluntat de l’edifici sigui oferir espais publics.
Un aspecte clau de l’espai públic apareix quan aquest està potenciat pels edificis publics, amb les seves pasareles, pòrtics, 
vestibuls  i patis, aportant espais i serveis actuan com annexes i nexes de l’espai públic: en definitiva, quan els edificis públics 
actuen com a places cobertes, espais de transisió, intermitjos entre dins i fora , de limits permeables i transparents.

Casa Musica Porto Òpera Nacional OsloCentro Cultural Sao Paulo Centro Pompidou Paris

_REFERENTS
Edificis que generen espai públic

!  MECCA final del recorregut atractor 
d’usuaris. Visitar gratuitament les torres, 
sala gran format, espai turbina i bar costat 
acces auditori cota +18 amb vistes.

Precedent a mode de contenidor d’usos

=+auditori
bar

museu

sala polivalent

Espai públic actua com a conector d’usos

!

El programa s’agrupa en tres grans blocs:
_Centre d’Interpretació de l’Energia
_Centre de Creació Artística
_Auditori

Centre d’Interpretació de l’Energia (CIE)
Es planteja com un espai diàfan on el pròpi edifici amb les seves preexistències és el protagonista. Es relacióna estretament 
aquesta part del programa amb la turbina i una de les torres que es preten deixar com a vestigi industrial visitable.

Auditori: es planteja com una peça exempta de la resta de programa. Està situat a la cota +23,20m i separa el gran espai de la sala 
de turbines en dos. L’auditori permet les visuals de la cota +18,00m tenint així una visió grlobal del continent.

Centre de Creació i producció Artística (CCP)
Aquesta part del programa té com a element protagonista la sala de gran format. Aquesta és la que articula la resta del programa 
del CCA així com els recorreguts. 

_PROGRAMA MECCA

CONCEPTUALITZACIÓ PROGRAMÀTICA

Com a estratègia d’implantació es busca una alta mutació programàtica dels usos.
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