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

 SECCIÓ LONGITUDINAL  S-S'

ALÇAT PRINCIPAL CARRER (sud-oest)

La Nau central té dues alçades diferents. El primer tram, on es
situa l�auditori que és un volum independent i per sota del qual s�ha
de passar per accedir al hall central del complex té una alçada de
interior de 15 metres i la segona part , o sigui des del hall central al
restaurant, tenim una altura potencial de 20 metres. L�altura perceptiva
de la persona que accedeix per l�eix principal en sentit longitudinal
de la nau es menor al primer tram donat que s�accedeix, com s�indica
abans, per sota de l�auditori que té una forma corba en el seu forjat
que ens acompanya la entrada al hall i ens va reduint gradualment
l�altura de coberta, fins arrivar al punt més baix de 4 metres just abans
d�accedir al gran hall d�altura 20m. Aquest punt més baix és realment
l�espai que per les seves proporcions exerceix de �porta perceptiva�
 del�edifici.

La seqüència d�espais d�entrada a la secció longitudinal es:

tram A: espai obert, el carrer.
tram B: espai sota de l�estructura met�al·lica, sense cobrir
tram C: espai sota de l�estructura  coberta.
tram D: espai sota el forjat de l�auditori
tram E: espai més baix sota la caixa d�escena de l�auditori.

         tram F: el gran hall d�altura potencial 20 m.

. Aquesta estratègia ens permet una compressió i descompressió de
l�espai d�accés al hall que ens facilita una entrada al primer tram de
l�edifici de manera poc traumàtica i marca l�entrada al hall mitjançant
el contrast del pas de grans a petits espais i de petits a grans.
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L�ENTRADA: ELS  ESPAIS DE TRANSICIÓ.

NIVELLS DE PRIVACITAT  e:1/700

L�esquema de privacitat ens indica que
a la nau principal i les dues laterals, donat
que són les que estan en contacte directe
amb el carrer important i els punt de màxima
afluència de gent, tenen un en la planta baixa
un caràcter bàsicament comercial i per tant
d�ús esporàdic transitori; la primera planta té
un ús també públic però no tan transitòria
que al ser aules i sales de audiovisuals es
previsible que la gent que hi vingui ho faci
per nua estona. L�última planta es el restaurant,
de caire públic, evidentment. En canvi p, però,
les altres dues naus més allunyades del carrer
principal tenen un programa molt més privat
com són el viver d�empreses o magatzem. 

Així doncs el degradat de groc a vermell
es produeix en sentit perpendicular a la Gran
Via, i de manera progressiva  gràcies als
espais de estada intermitja com les ales
d�actes o les franges de serveis i estada.LA TRAMA GROGA DE LA SECCIÓ INFERIOR INDICA PRECISAMENT

AQUSET ESPAI D�ENTRADA PER L�EIX DE LA NAU CENTRAL I LES
DIFERENTS ALTURES QUE TÉ, PROVOCANT QUE L�ESPAI PERCEPTIU DE
L�USUARI ES MODIFIQUI A CADA PASSA QUE FA CAP A L�INTERIOR Vista interior des del nivell de carrer cap al darrere de la sala d-actes.
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