
ADEQUACIÓ DE L'ANTIC  VAPOR VELL  COM A SEU DEL  CAER

ASPECTES URBANÍSTICS

L'antic Vapor Vell forma un conjunt d'edificis fabrils del segle XIX que ha estat estudiat en el context del barri històric del Carme i
destinat a ser la seu del Centre d'Arts Escèniques de Reus.

El present estudi sobre aquesta adequació comença per avaluar el rol que suposarà el CAER, tant per la seva significació com a
equipament, contribuint a la renovació de la vitalitat del barri, com per considerar els aspectes d'accessibilitat i logístics que es donaran
en el seu funcionament i l'impacte positiu que generarà en el context urbà.

L'actuació municipal ha procedit, en els darrers anys, a una tasca de reurbanització del barri del Carme. És important per entendre el
paper del nou CAER, dins també de les indicacions de l'estudi urbanístic, d'optimitzar un dels eixos transversals del barri (carrer Vapor
Vell - carrer del Vent) que uneix el Passeig Prim amb el Raval de Jesús, és a dir, connexió amb el centre de la ciutat.
La creació d'aquest centre, s'articularia amb les actuacions patrimonials desenvolupades en el carrer de Sant Serapi, amb la Seu del
Col·legi d'Arquitectes, i per tant assoliria un paper capdal en el funcionament del barri del Carme.

Els aspectes logístics i d'accessibilitat, concretament l'accés del públic i dels transports d'infraestructures teatrals, són factibles des de
les quatre direccions de la trama ortogonal que condueix a l'espai d'accés.

ASPECTES FUNCIONALS - ARQUITECTÒNICS

L'actuació a l'interior del conjunt consisteix en fer compatible i ajustar el programa en relació a les característiques estructurals,
constructives i espacials del Vapor Vell, i en concret relacionar els aspectes més significatius del programa amb els espais suggerents
que ens ofereix la preexistència.

Concretament en el programa del CAER es proposa una sala-taller tipus caixa negra per assaig i exhibició, a més dels serveis
corresponents. Aquesta sala ha de donar servei tant al centre de formació del CAER com a companyies que estiguin de gira a la ciutat.
Aquest element, d'una mida entre 400 i 500 m² es situaria en la part nord de l'illa, actualment ocupada per habitatges entre mitgera en
mal estat ja expropiats i que l'ajuntament té previst enderrocar amb la modificació del POUM 2006.

Un altre element important de l'antic Vapor Vell és la sala de les voltes de la planta baixa de la nau central. La seva estructura
constructiva i formal reclama un tractament conjunt de l'espai i per tant es situaran en aquesta gran sala els usos més flexibles
(despatxos i àrea administrativa del centre docent). D'aquesta manera la sala es mantindrà íntegre visualment parlant.

En l'edifici existent és clarament detectable un espai intermedi entre la nau central i la nau transversal sud, amb una estructura
posterior molt anàrquica, que s'enderrocarà per permetre l'accessibilitat, potenciar els fluxes peatonals i reintroduir la façana de l'antiga
seu del COAC.

La part del programa docent del CAER es distribuirà entre les plantes primera, segona i tercera de les naus central i nord. Els espais
destinats a producció, com són espais d'oficina i treball col·lectiu de creació i presentació de festivals, es destinaran a la nau
transversal sud, la més petita del conjunt.

Amb aquestes consideracions, el programa docent i de producció es desenvoluparà íntegrament en el conjunt existent, evidenciant la
claredat de l'estructura, tant per raons de patrimoni com per donar al projecte la flexibilitat demanada, i la caixa negra annexa
constituirà l'element d'ampliació o de nova planta que per raons formals i funcionals resulta inadmissible en el conjunt preexistent.
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