
Les relacions i els recorreguts, entenent com a  recorregut més que el camí necessari per arribar d�una part a
una altra, com a un dels possibles eixos vertebradors de la proposta, treballant com a  potenciador de les
relacions entre les parts i generador d�espais i situacions. Crear espais on pot arribar a ser més important la
connexió entre ells, la seva percepció que la seva pròpia forma.Aquesta connexió es pretén per la nau central
mitjançant un gran espai desenvolupat en altura que vertebra el complex.

�Deshaced ese verso.
Quitadle los caireles de la rima,
El metro, la cadencia
Y hasta la idea.
Aventad las palabras,
Y si después queda algo todavía,
Eso
Será la poesía�.

Felipe León, citat en Rodríguez-Izquierdo, Fernando,
El haiku japonés, Hisrperión, Madrid, 1994

"El estilo no parece cuidado, pero cada palabra ha
sido elegida".

Borges, Jorge Luis, próleg a: Cortázar, Julio, Cuentos,
Orbis, Barcelona, 1985.

"-Llevo ya treinta años en esta casa. Aquí he visto de
todo. Fiestas. Te ahorraré los detalles.
  - ¡Sí, ahórrale los detalles! - gritó Broccoli desde la otra
habitación -. !Por dios, ahórrale los detalles! ¡ A mí nunca
me han ahorrado ningún detalle y mira en lo que me he
convertido!".

Grunberg, Arnon, FIGURANTES (1997),Mondadori, Barcelona
2000.

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

L'edifici pretén ser un nou pol d'atracció peatonal a la vessant sud
de Sabadell entre la Gran Via i la baixada al Parc fluvial del Ripoll,
afavorint al màxim la connectivitat amb el centre i evitant en la mesura
del possible la segregació que provoca el "tall" urbà que és la pròpia
Gran Via. L'edifici s'integra dins d'un pla d'actuació municipal de  dotació
d'equipaments de caire tecnològic en aquesta via (pla Gran Via digital)
actuant de centre neuràlgic amb dos línies clares,  l'investigació i
desenvolupament de les noves tecnologies i l'apropament de les mateixes
als usuaris (ciutadans). Així doncs la  lleugeresa, la transparència, els
efectes òptics, el tractament de la llum, o la mutabilitat són conceptes
clau desde la generació de la proposta. Però a més a més d'aquests
conceptes, emprats per poder representar un punt de convergència entre
arquitectura sense haver de caure en el mecanicisme, un altre és, com
en el món de le tecnologies, un dels clars generadors de l'estratègia de
proposta: la velocitat de transmisió de dades, en el nostre cas de persones
i objectes. Segons un anàlisi numèric de tipus i cantitats d'atractors que
 envolten el solar es determina el millor punt d'accés al mateix en funció
dels moviments dels fluxes circulatoris propers. S'arriba per tant, a una
solució que enfatitza una estructura de fluxos direccionals en el sentit
longitudinal de la nau central que compta amb recursos de dissociació
dels elements que tradicionalment exerceixen de límit com ara les portes
o les zones de control. Això sumat a una zonificació de l'activitat
superposada provoca que ja no puguem parlar d'espai de circulació i
espai d'activitat, donat que es el mateix i provoca que la temporització
de l'edifici sigui tant variada com els úsos interiors que es produeixen.

 S'intenta no "marcar" definitivament els espais. "intentar preveer un
detalle circunstancial es evitar que suceda" J.L.Borges. Així doncs es crea
una xarxa de medis i espais que admeten un ampli ventall d'activitats i
utilitzacions, entenent com a "detall circunstancial"  no tant el què es
farà sinó el com es farà.
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"En el desenvolupament d'un projecte, el client amb el seu
tipus de vida (o els futurs usuaris de l'edifici) constitueixen
una part del material de construcció tran important com el
formigó, el totxo, la pedra, la fusta i l'acer".

    Ralph Erskine
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ELEMENTS CONSTITUTIUS DEL PROJECTE

Optar per una distribució oberta mostrant especial atenció a la organització diagonal dels espais programàtics
i la seva fràgil inserció en el conjunt. En comptes de crear espais amb usos, potenciar llocs on els programes
puguin desenvolupar-se. Per això s'establirà una relació molt clara i neta entre els espais servidors i els espais
servits. La indeterminació de l'espai troba el seu major reflex a la nau central, que actua com a eix vertebrador
i zona de pas i activitat.

Projectar intentant hipotecar el mínim possible el conjunt, de manera que en un futur pugui ser desenvolupadael
menys costosament possible una nova operació de transformació (com ha sigut ara el cas).
Donat el caràcter públic i canviant de l'edifici, s'ha de garantir a curt termini, una certa flexibilitat amb recursos
com  la ampliació dels locals o aules a partir d'una cèl·lula bàsica, la modulació, etc...
Per això es farà un anàlisi i una dissociació contructiva de diferents elements programàtics amb les seves
diferents probabilitats de canvis. Per exemple: les aules i locals de lloguer es projecten de fàcil muntatge i
desmuntatge, mentre els forjats o la sala d'actes principal en menys grau.

INDETERMINACIÓ DE L'ESPAI

VARIABILITAT EN EL TEMPS

ECONOMITZACIÓ DE LA PROPOSTA L�edifici és una actuació pública i té com un dels principals motors de partida l�economització de l�operació a
desenvolupar a l�antiga fàbrica, tant en termes materials com energètics.  Així doncs s�eviten els recursos
arquitectònics merament estètics, i es potencia la funcionalitat i la relació directa de l�usuari amb tots i cadascun
del elements de l�edifici per igual, siguin paraments, estructura, instal·lacions, mobiliari, etc. L�economització en
termes energètics ve donada mitjançant la creació de recursos bioclimàtics al propi edifici per escalfar o refredar
segons interessi les zones comunes interiors de la manera més natural (i per tant menys costosa) possible. Això
s�aconsegueix mitjançant l�adaptació de la tipologia d�hivernacle a les zones de lloguer,  el treball amb les pells
de l�edifici (cambres d�aire ventilades) o l�aprofitament de les galeries soterrànies per agafar aire fresc a l�estiu.

- S'utilitza com a un element

més del conjunt.

- El forjat horitzontal es
configura com espai
servidor.

- A la nau central es
desplega en altura.

- Agrupació lineal de serveis
bàsics i instal·lacions en
vertical.

- feixes longitudinals
habitables de tranisició
 entre la nau central i les
dues laterals..

- Segona pell que
proporciona la habitabilitat
mitjançant diversos tipus de
filtres.

- La primera de les pells de
l'edifici es la pròpia de la
caixa de programa que
cobreix els seus
requeriments més espcífics.

- control de la radiació
directe del sol, Acústica,
visual, etc...

- Tercera pell, la més
exterior, que proporciona
l'acabat i protegeix de la
pluja.

- qualitat espaial interior
a trav és del material
(policarbonat transparent).
tipologia hivernacle.

- Caixes de programa amb
una certa flexibilitat (espais
lloguer).

Intencions projectuals

Representació volumètrica de l'espai de la nau central que actua com a eix vertebrador i es
desenvolupa en altura per la secció de la nau prinipal. L'espai perceptiu de l'usuari es variable
donat l'efecte de compressió i descompressió que es produeix en aquest en funció de les diferents

Idea de desenvolupametn en altura d'un espai continu (nau central produint tres nivells)
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