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

PLANTA BAIXA  e:1/300

Secció longitudinal S-S'  e:1/900

ESQUEMES DE PROGRAMA   P.PRIMERA  e:1/900

PROPOSTA: PLANTA PRIMERA  e:1/300

PLANTA EXISTENT  e:1/700 ESTAT DE CONSERVACIÓ  e:1/700

La planta primera de l�edifici industrial existent es idèntic a la baixa en les seves tres
naus principals (A,B i B�) donat que no hi ha partició interior de cap mena,  i el cos C
es de planta PB i el D PB+1.

Arrel de l�anàlisi urbanístic de l�edifici, fent especial
atenció al tipus i quantitats de fluxos que hi ha propers
a l�edifici (veure el diagrama d�atractors a la làmina 2)
es defineixen els punts perimetrals del solar que estan
sotmesos a major tensió peatonal, i és allà on es situa
el punt d�accés a la nau central que configura l�eix
vertebrador i distribuïdor de la proposta. Aquest punt
d�entrada està situat a la façana nord-oest al carrer Tres
Creus, la més propera al pas soterrat de la Gran Via.
Aquest serà el punt d�entrada a l�eix central distribuïdor
i el de sortida (el camí invers és també vàlid) es situarà
a l�altre extrem de la nau central en contacte amb la
plaça de nova creació per sota del volum sortint  del
restaurant i terrassa. Aqust volum cobrirà una part
important de la plaça i  gaudirà de les vistes (a 10 m.
sobre cota) a la plaça i la baixada al riu Ripoll.

Dins d'aquesta disposició de gran eix vertebrador
s�utilitzen diverses estratègies arquitectòniques (sobretot
de l�àmbit perceptiu i visual, etc) per poder potenciar al
màxim el caràcter públic de l�edifici.

       - Dissociació d�elements límit de l�edifici.
       - Variabilitat de l�altura perceptiva de la nau
         central.
       - Simultaneïtat d�espais d'activitat/circulació.
       - etc.

Un objectiu d�aquestes estratègies és per exemple
aconseguir eliminar el concepte de porta de l�edifici i
potenciar que l�entrada al mateix es pugui produir d'una
manera natural com qui camina pel carrer i passa per
sota d�un pont.

A les naus més petites C i D (on es situarà el viver d�empreses tecnològiques) es conserva
l�estructura metàl·lica amb l'excepció dels lluernaris(estat de conservació dolent) i alguna
corretja del cos C per poder fer patis d�iluminació i del cos D pels nous nuclis de comunicació
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Activitat/ show rooms

Aules

Audiovisuals

Zona de pas i events

Comerç / restaurant

Patis

Activitat/ show rooms Viver d'empresses, despatxos lloguer

Espai central /  pas Sala actes exteriors

Plaça pública

Serveis

auditori, sala petita,
hall propi i petit bar

LLEGENDA DE PROGRAMA

Planta Primera   e:1/900

Vista interior

s s'

Es veuen les tres plataformes que configuren els nivells de la nau central:

Nivell  inferior (cota +0,00): és el nivell de carrer (fa una petita rampa 
         de 4% en sentit descendent per potenciar l�entrada al complex).

S�agrupen activitats vinculades al comerç i l�exposició de la feina
de les petites empreses que estan de lloguer al viver d�empreses
SHOWROOMS.

Nivell intermig (cota +5,25 m.): És un nivell de distribució a tot el programa
 públic de la primera planta, és a dir, aules, sales de projeccions

i audiovisuals, etc...

Nivell superior (cota +10,40 m.): És l�últim dels nivell i conté el bar restaurant
i la terrassa amb vistes sobre la plaça. Aquesta activitat ens 
garanteix un pol d�atracció de gent a l�extrem superior de l�eix
vertebrador que es la nau central i justifica l�esglaonament en 
secció.
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