
hall independent
i petit bar

Aules teòriques

Despatxos ampliables a
partir del mòdul bàsic

VIVER D'EMPRESES
 i mòduls de comerç
(de noves tecnologies)

Sala d´actes
exteriors

Cursos
informàtica,
internet,
disseny...

Zona audiovisuals

zona showrooms
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Zones descans

Fires exposicions,
promocions/plaça

audiovisuals

Secretaria/ Control

NAU CENTRAL
(interacció i aplicació
pública de les noves

FORMACIÓ I CREACIÓ
(estudi, treball i assaig de/amb

les noves tecnologies)

Hall central /
Control

Mobiliari tècnic específic

Sala gran
 375 pers.

Zones descans

Aules pràctiques

Sales tècniques de
treball

APROXIMACIÓ A LA QUANTIFICACIÓ DEL
PROGRAMA:

..................Centre d'Investigació i aplicació
de les noves tecnologies.

Sala Gran (375 pers)        500  mts2.
Sala petita (100 pers.)      125 mts2.
Administració                   275 mts2.
Aules informàtiques         278 mts2.
Aules                                300 mts2.
Restaurant                        400 mts2.
Bar petit (sala)                   20 mts2.
Cuina / serveis/ vestidors 190 mts2.
Show rooms                     180 mts2.
Camerinos                        150 mts2.
Despatxos lloguer           2200 mts2.
Sala actes exteriors          180 mts2.
Sales audiovisuals           300 mts2.
Espai nau central            1100 mts2.

llllllSemi-públic (lloguer)lllllll lllllllllllllllllPrivat (lloguer)llllllllllllllllllllllllllllllllllllEspai públic controlatllllllllllllllllllllll

cilcles projeccions

internet

Despatxos treball
conveni Universitat-
Empresa
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magatzem

MAGATZEM I SALES
MAQUINES
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REFERENTS PROGRAMÀTICS

Sala petita
100 pers.

DIAGRAMES DE FUNCIONAMENT

BAR / RESTAURANT / TERRASSA

CUINA I VESTIDORS

Accès exterior

Punts tecnológics

Zona events tècnics

...

...

Centre Cultural EL Aguila, Soriano-Palacios   (2n premi concurs).

              Teatre, biblioteca, disseny i arts plàstiques

...................programa...............
        sales audiovisuals (6)............................. 420 m2

                  camerinos................................................ 300 m2
          sales assaig (4)....................................... 750 m2

                     sales lloguer...........................................1200 m2
                   teatre gran .............................................. 700 m2
                  biblioteca................................................2000 m2

                                    aules teòriques (42)................................2200 m2
          Dansa....................................................... 600 m2

  Centre d'Art i
                            creació individual

  Accessos/vestíbuls
  Magatzems.

Centre d'arts escèniques STUK, a Lovaina neuteling & riedjk
(realitzat).

    10 sales de teatre específiques (dansa, assaigs, conferències...)

...................programa...............
   auditori ..................................................... 400 m2

                sala petita................................................. 340 m2
           sales concerts (2)...................................... 180 m2

                        sala gran....................................................375 m2
                     cafeteria/vestíbul ..................................... 390 m2
                     sales de cine (2)........................................200 m2

                                         oficines ....................................................1500 m2
                     sales dansa (2)......................................... 500 m2

                                         teatre exterior........................................... 350 m2
 Sitema de pati central i circulacions

                

Centre Cultural 't PAARD VAN TROJE, OMA (Realitzat)

              Sala concerts i centre cultural rehabilitant dos edificis històrics.

...................programa...............
       vestíbul..................................................... 312 m2

                      vestuaris....................................................230 m2
            backstage..................................................  70 m2

                         sala concerts petita.................................. 160 m2
                      sala gran concerts ................................... 350 m2
                      oficines..................................................... 500 m2

                                          instal·lacions tècniques............................ 120 m2
            magatzem................................................ 240 m2

Centre Multimedia universitat de hong kong.  David chipperfield

..................programa...............
           sales petites representació (3)................. 350 m2

                     teatre gran................................................ 650 m2
        exhibició/exposició.................................... 900 m2

                        aules (12).................................................. 450 m2
                     Estudi so .................................................. 700 m2
                     Estudi imatge............................................ 600 m2

                      Sala ordinadors.........................................1500 m2
                     Laboratotis investigació (7)....................... 875 m2

                                         Altres
                

Tate Modern, London, Herzog and De Meuron  (realitzat)

Design Center, Essen, Germany, Norman Foster  (realitzat)

Centre cultural El Águila, de Soriano-Palacios (segon premi del concurs),
Madrid. Observem com hi ha un especial tractament de la secció, procurant
també una organització distributiva en diagonal, fent participar de manera
molt directa la llum natural que trepa doncs diagonalment l�edifici i
reconstrueix els buits existents, els passadissos i les galeries que són
l�espai de relació.

Centre d�Art a Lovaina, Neuteling &Riedijk. Ens fixem en aquest projecte en
la capacitat dels arquitectes de projectar amb unes edificacions  ja existents
disperses d�un laboratori del s.XIX. utilitzant el recurs d�un pati central
s�uneixen els diversos programes que giren entron a les arts escèniques.

Palais de tokyo, Centre de Creació Contemporània, París,
Lacaton &Vassal  (realitzat)

Per escollir referents projectuals s'ha seguit dues
premises/preocupacions bàsiques sobre el tipus
d'actuació i la manera d'encarar-la:

     - el diàleg entre la preexistencia i la nova
construcció.
    - l'escala d'actuació.

Al centre del Disseny d'Essen, es projecta un
edifici que estableix un diàleg de convivència amb
la preexistència, però no de cohabitabilitat. Es
diferencien molt clarament uns volums nets i
blancs i unes passeres (nova construcció) i
s'inserten a l'interior d'una fàbrica molt carregada
i fosca.

A la Tate Modern, en canvi l'escala d'actuació es
superior al centre de disseny i se planteja una
proposta ja no de convivència entre la nova operació
i la preexistència, sinó de fusió, de barreja entre
les dues coses. S'entén una estructura metàl·lica
i uns volums d'espai que s'han de preservar i per
aconseguir-ho no es dubta en intervenir-hi
directament sobre ells. Es confia en la pròpia
ideosincràsia dels materials i espais per diferenciar
la nova i la antiga operació.

A l'operació al Palau de Tokyo de París es planteja
una intervenció casi intermitja entre les dues
anteriors. S'estudia l'edifici existent, s'entén en
la seva lògica funcional i espaial i es recupera
directament tal i com és, afegint les mínimes
aportacions possibles com instal·lacions, mobiliari...
el diàleg, per tant, entre la nova actuació i l'edifici
antic és directe, sense maquillatges, sense
coexistènica ni cohabitabil i tat . Carnal.

SHOWROOMS

LLOGUER COMERÇ LLOGUER AULES LLOGUER VIVER D'EMPRESES

SHOWROOMS

AUDITORI HALL AUDITORI

SALA PETITA

ESPAI NAU CENTRAL

BAR/RESTAURANT
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DIAGRAMA ESTRUCTURAL DE L'ORGANITZACIÓ

REFERENTS PROJECTUALS

DIAGRAMA DISTRIBUTIU

ESTAT ACTUAL. Secció transversal  e:1/150

P B + 1 4

P B + 5
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C o v a d o n g a

 NAU A:  835 m2 ,      altura lliure int.   20m.

 NAU B:  900 m2 ,     altura lliure int.  10m.

 NAU B': 900 m2 ,       altura lliure int.   10m.

 NAU C: 1400 m2 ,     altura  lliure int.  6m.

 NAU A':  620 m2 ,     altura lliure int.  16m.

 NAU D: 1870 m2 ,     altura lliure int.  10m.

 NAU A':  620 m2 ,     altura lliure int.  16m.

 NAU A:  835 m2 ,      altura lliure int.   20m.

 NAU B:  900 m2 ,     altura lliure int.  10m.

 NAU B': 900 m2 ,       altura lliure int.   10m.

 NAU C: 1400 m2 ,     altura  lliure int.  6m.

 NAU D: 1870 m2 ,     altura lliure int.  10m.

El nou equipament i la plaça que s�obre a la seva façana sud es troba a un
punt clau de Sabadell, una de les poques zones on la Gran Via està soterrada i per
tant la trama urbana a nivell peatonal salta aquesta traça divisòria i contacta amb
la vessant est de la ciutat, o sigui amb la baixada al Parc Fluvial del Ripoll ( pla
de regeneració del parc fluvial engegat l'any 1996 ).

La fàbrica es dedicava a construir tot tipus de peces industrials, com dinamos,
alternadors, etc., algunes de gran tamany i pes. La seva imponent estructura està
dimensionada pels grans pont grua encarregats de moure aquestes peces. Tal era
el tonatge d'aquestes peçes que una linia de RENFE es desviava de l'estació i entrava
soterrada a la fàbrica pel suministre i transport del material (la via soterrada estava
a la part ja enderrocada i on estan projectats pisos i la plaça pública). Sí que es
conserven però unes galeries subterrànies projectades per l'aclimatació de l'aire del
gran volum interior de la fàbrica.

CRITERIS DE CONSERVACIÓ

Partim de l�estat actual  on, gràcies a la Modificació Puntual del PGMO de
Sabadell, la meitat de la nau encara resta en peu. D�aquesta meitat es conserven
varies tipologies industrials,la nau principal, les dues laterals (formant un planta
de tipus basilical) i les altres dues adjacents de menor monumentalitat. Es preten
conservar l�estructura metàl·lica. Donat que fins l'any 2000 la fàbrica estava en
funcionament, es considera la hipòtesis que l�estructura està en bon estat i preparada
per assumir les càrregues per les que va ser projectada.Els valors numèrics de
tonatge dels pont grua existents en la actualitat són:

           NAU PRINIPAL:       120 +10 T   i    80 +10 T    i 2000+25 T.
           NAUS LATERALS:   10 T.

G R A N  V I A
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TRANSFORMACIÓ DE L'ANTIGA FÀBRICA ASIAN BROWN BOVERY EN UN CENTRE DE DESENVOLUPAMENT I APLICACIÓ DE NOVES TECNOLOGIES A SABADELL

SUPERFÍCIES DE LES DIFERENTS NAUS DEL COMPLEX ABB

APROXIMACIÓ A LA QUANTIFICACIÓ DEL
PROGRAMA:

..................Centre d'Investigació i aplicació
de les noves tecnologies.

Sala Gran (375 pers)        500  mts2.
Sala petita (100 pers.)      125 mts2.
Administració                   275 mts2.
Aules informàtiques         278 mts2.
Aules                                300 mts2.
Restaurant                        400 mts2.
Bar petit (sala)                   20 mts2.
Cuina / serveis/ vestidors 190 mts2.
Show rooms                     180 mts2.
Camerinos                        150 mts2.
Despatxos lloguer           2200 mts2.
Sala actes exteriors          180 mts2.
Sales audiovisuals           300 mts2.
Espai nau central            1100 mts2.
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TRANSFORMACIONS


