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0.NOU PROGRAMA // ESPAI PRE-EXISTENT

_NOU PROGRAMA: Escola d’art circence, Espai entrenament, Espai exhibició

_REQUERIMENTS: ESPAI BUIT
Aquest espai només requereix espai per entrenar, crear, exhibir o les dues alhora. Per tant el 90% de 
l’espai programàtic a de ser espai buit, com a plataforma per a la intervenció artística.

_ESPAI PRE-EXISTENT: POTENCIAL
El principal patrimoni d’aquesta nau no és tan el seu valor constructiu, com les seves dimensions i la 
seva volumetria característica. Així com la seva ubicació.

_ESTRATÈGIA 0.
A vegades és millor no fer res. El programa ens demana espai buit i les naus tenen el potencial de ser 
contenedor d’espai buit, abans de fer res.
L’estrategia serà buidar el contenedor central (pre-existent) i activar aquest buit perquè funcioni 
segons el programa establert.

1.BUIDAR

_DERRUMBE: 
Recuperació de l’estat original de les naus. 6 naus diafanes i connectades entre elles. S’eliminen les 
separacions verticals i els forjats que impedeixen aquesta volumetria. Tambè s’elimina part dls tanca-
ments exteriors per millorar la permeabilitat del conjunt. 

_EDIFICIS ANEXOS: 
Desmantellament de tots els edificis annexos a les naus, ja que dificulten la lectura de la volumetria 
d’aquestes i no corresponen a la primera projecció de l’edifici, sinó a una étapa posterior.

2.ACTIVAR

_INTRODUCCIÓ DE FRANGES: ACCTIVACIÓ DE L’ESPAI BUIT
Un cop buidat el contenidor, s’introdueixen unes noves estructures que activen aquest buit espa-
cial i el fan pràctic pel desemvolupament del programa. Les franges albergaràn les comunica-
cions, les instal.lacions, serveis i programa fix. El que no és franja és espai per entrenar, crear i exhibir.

_ACTIVAR 1: FER ACCESSIBLE
Les franges contenen principalment el sistema de comunicacions i circulació de l’edifici. Aquest té 
un esquema d’arbre; nucli d’escales i ascensors i ramificació de passareles que ens condueixen a 
les diferents sales o espais.

_ACTIVAR 2: ACONDICIONAR
Per activar un espai, no només se la de fer accessible, sinó tambè habitable. Les noves estructures 
alberguen tot el sistema d’instal.lacions que acondiciona les sales amb un sistema d’arbre tambè.

_ACTIVAR 3: DONAR SERVEI
Tambè s’incorpora el programa que pugui ser fix (banys, box de neteja, guardaroba, aules 
teòriques, recepció...). Així tots els espais servidors estàn en les estructures projectades, i els espais 
servits sòn els buits pre-existents a les naus.

STORE

STORE

STORE

STORE

STORE

STORE

STORE

ST
O

RE


