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C.1 ESTRATÈGIES
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Urbanisme

Edificació

Programa

Estructura

Connector social: acció destinada a la revitalització del centre, aprofitant els fluxes dels carrers radials que uneixen el
centre de ciutat amb els districtes perifèrics. Estableix una connexió social entre els diferents punts (casc antic,
equipaments, xarxa de mobilitat, terciari, edificis patrimonials, parcs, barris perifèrics) que formen aquest recorregut.

Eixos d'actuació segons el Planejament integral (estratègies):

- Renovació d'àrees i reequipament
- Reforçament cultural
- Transformació terciaria
- Recuperació ambiental
- Pla de mobilitat del centre

PROJECTAR EL BUIT a les ciutats

El buit adquireix qualitat d’instrument de projecte quan es transforma en un ingredient actiu. La construcció del buit
consisteix en un procés de desocupación espaial que es correspon amb la creació d’un espai còncau i irreductible que
permet donar un valor nou a allò que ja existia. La lectura del negatiu revela el buit com a entitat apreciable. Aquesta
estratègia es reconeix en les obres a diferents escales. Des d’una escala urbana capaç d’alliberar espais públics a
una escala d’edificació capaç d’esponjar la massa construïda per tal de fer l’edifici permeable a vistes, aire i llum.

El volum construït intenta respondre al planejament general,  les necessitats organitzatives de l'entitat museística, els serveis
d'estacionament específic.

El desnivell d'un metre entre les cotes dels dos carrers als extrems del solar fa possible accedir a peu plà a la plaça amb
pendent 4% desde el carrer Creueta i generar un nivell cobert al carrer St. Josep.

La massa edificatoria respecta la secció urbana de l'entorn, obrint els espais en un teixit tant dens en planta baixa com es el casc
antic, i permetent l'obertura de l'espai lliure per davant de l'alineació estricta de façanes contigues. A més, l'arribada de les
cobertes (plans inclinats) al terra comporta la disminució del coeficient de forma dels edificis.

El soterrament del programa que pertany al museu i estacionament, dóna lloc a que nomes s'elevin les funcions administratives i
espais destinats a la difusió cultural del de la ciutat.

El projecte presenta una aparença de tres edificis aïllats en superfície (sobre la plaça), però que queden connectats pels nivells
inferiors (sota la plaça) de manera que totes les funcions col·lectives quedin compartides.

El complex Museístic OAMA esta format per l'Arxiu Històric, Museu d'Art i el Museu d'Història de Sabadell, cadascun d'ells
funciona com activitats separades connectades en una mateixa xarxa, de manera que comparteixen espais col·lectius i a la
vegada necessiten instal·lacions propies per cada activitat.

L'esquema mostra les necessitats generals, privades, públiques i tècniques per al degut funcionament d'un museu; marcant les
franges d'espai servidor i espai servit. Tenint en compte que l'OAMA es la suma de dos museus i un arxiu, el grau de complexitat
augmenta seguint el mateix esquema.

Per aquesta raó, el museu de Sabadell es una activitat més del complex connectada a la xarxa. La zona de grans exposicions
permanents i temporals (accés propi pel carrer St. Josep) es separa  dels edificis administratius (accessos pel carrer Creueta), on
es destina una petita part d'exposició per a mostres o novetats.

Reactivació de l'activitat museística mitjançant l'ampliació de serveis de proximitat social com són l'auditori, la botiga, o una
cafeteria; obrint el diàleg entre museu (equipament) i visitants (societat).

"Els museus són tant variats com les seves col·leccions i exhibicions. Cadascun posseeix el seu caràcter propi i les seves
necessitats espaials."

"La característica que defineix a qualsevol museu es la seva col·lecció."

- Las dimensiones en arquitectura, Ramsey/Sleeper
Architectural Graphic Standars, The American Institute of Architecture

La combinació de una estructura híbrida de formigó armat a la base i una estructura d'acer als edificis que s'eleven per sobre de
la plaça permet dur a terme un programa amb necessitats espaials i ambientals diferents.

La base permet projectar espais amplis amb diferent tipus d'activitats pesades que requereixen més massa estructural, en canvi
els edificis responen a les necessitats espaials amb una estructura lleugera rigiditzada per un nucli.

Els edificis disposen de planta lliure de pilars utilitzant una estructura portant a façana en la que la geometria configura l'espai; un
lloc d'ús flexible que barreja producció i exposició en continu canvi dins d'unes condicions ambientals i lumíniques molt
controlades; i un sistema de tancament metàl·lic sense subestructura.

"El resultat són edificis de volumetria complexa organització fonamentalment lineal", Robert Brufau.

Referents

Museu Episcopal de Vic

COAG de Vigo

Museu de Vitoria

Nave Diagonal 80
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