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L’estructura nova es col·loca per la part interior de la 
fàbrica existent de manera que la façana de la fàbrica 
passa d’actuar com a estructura a actuar com a 
envolvent. 
D’aquesta manera és necessari fer un recalç doble 
als fonaments de la fàbrica existent i així permètre 
que es pugui albergar una planta soterrada.

La circulació principal es realitza a través de la nau 
central  (Es manté aquest espai com antigament 
funcionava la fàbrica) i aquest serveix a totes les altres 
connexions.
La dotació dels serveis i el programa de l’escola s’ubica 
a la nau lateral amb doble alçada i els espais de relació 
i cafeteria a la nau lateral amb diferent alçada. Aquest 
espai està en constant relació amb l’espai públic i les 
diferents activitats de l’emplaçament.

Les aules de moviment tenen com a resquisit unes  
dimensions mínimes de 12x12m. Això impedeix que 
es puguin ubicar dins la fàbrica, així que es proposa 
un volum superior de grans llums que permeti 
albergar-hi aquestes aules. Aquest espai és flexible, 
de manera que permet diferents disposicions i futurs 
canvis.

L’Objectiu de la intervenció és EMFATITZAR  el valor 
del patrimoni industrial existent. Es proposa que 
l’espai de relació de l’escola, el Foyer, estigui ubicat a  
la nau lateral en l’espai de doble alçada. Es projecta 
un espai de 4 alçades lliures des del qual s’accedeix 
a tots els diferents espais de l’escola i al Teatre.

Per enllaçar el recorregut per la cota 8,5 metres es 
proposen unes plataformes  a sobre de la zona de la 
cafeteria que al estar col·locades a diferents alçades, 
permeten l’entrada de llum a l’interior.

Circulació principal Parts debilitades Enderrocs

Biblioteca i Mediateca

Cafeteria

Aules Teòriques

Aules de Moviment

Tallers, Laboratoris i magatzem

Aules d’interpretació

 810 m2 

 246 m2

 420 m2

 864 m2

 660 m2

 400 m2

6000 m2

ESTRATÈGIA D’INTERVENCIÓ

Proposta

Organització del Programa

Serveis, Locals d’instal·lacions i consulta mèdica 370 m2

Secretaria i Administració 150 m2

Sala d’actes 170 m2

Circulacions1400 m2

Circulacions principals 810 m2 

 246 m2 Serveis, Locals 
d’instal·lacions

Concepte

Circulacions 
principals

 100 m2 Serveis, Locals 
d’instal·lacions

Planta -1

 246 m2 Tallers i 
Laboratoris

  50 m2 Consulta mèdica

 300 m2 Magatzem

 170 m2 Sala d’Actes

Biblioteca

 250 m2

Planta 0

 250 m2

Mediateca

  30 m2 Consergeria

 150 m2 Secretaria i 
Administarció

 246 m2 Cafeteria

Biblioteca

 250 m2

Planta 1

 250 m2

Aules Teòriques 

Planta 2

 250 m2 Aules 
d’interpretació

Planta 3

 200 m2 Aules 
d’interpretació

 846 m2 Aules  de 
Moviment

 150 m2 Vestuaris

  50 m2 Serveis

  50 m2 Serveis

  50 m2 Serveis

Referents

Tate Modern de Londres. 
Herzog & Meuron

* Espai central distribuïdor

Pinacoteca a Sao Paolo. 
Paulo Mendes da Rocha

* valor patrimoni 
arquitectònic - espai de 
circulació

Castillo de luz. Nieto y 
Sobejano

* Unió exitent - nou

Ca l’Aranyó. Antoni 
Vilanova y Eduard Simó

* Relació de l’espai públic 
amb el patrimoni industrial

Es planteja l’enderroc de les parts més afectades pels 2 incendis i 
la pluja.

A més a més, es detecta que hi ha parts a conservar de la fàbrica que 
no resten dempeus, així també es proposa d’enderrocar-les.
Això, permet que la zona de la cafeteria pugui pendre tot l’espai 
entre la nau central i la lateral, i així girar-se per relacionar-se 
amb la xemeneia. A més a més, aquest espai era on antigament s’hi 
ubicava la maquinària de vapor per a poder produir al complex indus-
trial.

La circulació principal es realitza per la nau central, gràcies a 
l’amplada original d’aquest espai, ja que antigament, quan s’hi pro-
duien els sacs, aquest era l’espai d’entrada i de sortida de mercade-
ries.

El Foyer, ocupa l’espai de la segona nau i alhora permet que s’hi 
realitzin totes les circulacions i connexions entre les diferents 
activitats.

I el programa principal s’ubica a la nau lateral recordant la part on 
es produien els sacs antigament quan la fàbrica funcionava.
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