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Acupuntura urbana a la Sagrera: Rehabilitació d’un recinte industrial com a CEA
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[DIVISIONS INTERIORS]

_SALA D’EXPOSICIONS

_AULES I TALLERS

_LABORATORIS I BIBLIOTECA

Els interiors de les naus rehabilitades i de nova construcció han de permetre diversos usos i distribucions, 
així que es decideix distribuir gran part amb parets i elements mòvils. Aquest tipus de divisòries crea espais 
flexibles que poden anar canviant amb el temps segons les necessitats del centre.
Amb aquest tipus d’elements, es desvinculen les possibles distribucions espaials del preexistent, i s’aprofita 
al màxim la planta lliure de l’edifici industrial.

Aquest espai, situat al sòcol de nova construcció 
de la part sud de l’àmbit, serà un gran espai 
diàfan, amb un mur expositiu, i un sistema de 
cables i politges suspeses del sostre, que 
permetran adaptar-se a tot tipus d’exposicions 
que pugui rebre el centre

El sòcol nord de l’àmbit està destinat a aules i 
tallers, que hauran de ser flexibles per a poder 
adaptar-se a les necessitats de cada tipus de 
taller impartit, ja sigui a grups grans o petits. 
Amb aquest sistema de divisòries suspeses 
lleugeres, es pot subdividir l’espai, podent-se 
desenvolupar així activitats molt diverses

Situats a l’interior d’edificis industrials 
existents. Tant els laboratoris com la biblioteca 
tindran interiors canviants gràcies a un sistema 
de divisòries de vidre mòbils, que permetran 
l’entrada de llum en tots els casos. Amb aquest 
sistema, es revaloritza la planta lliura i diàfana 
d’aquest tipus d’edificacions, permetent també 
la instauració de nous usos que allargan la vida 
de les construccions

REFERÈNCIA: Escenografia Metamorphose - Atelier Artisanal

REFERÈNCIA: Centri fitness padiglioni (mobile folding partitions)

REFERÈNCIA: Cantiere del Consorzio Venezia (movable glass partitions)


