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Seccions del SectorEl Programa Plantes distribucio usos

Configuració del sector

En l'actualitat la regeneració dels teixts urbans de la ciutat de Terrassa es basa en la remodelació dels diferents vapors 
distribuits per tota la ciutat , creant així una xarxa de diferents subcentres que tenen com a finalitat descentralitzar el centre 
històric, de dimensions ridícules per l'actual tamany de la ciutat.
El sector triat està concebut per l'administració per a ser un subcentre amb la servitud de connectar de connectar  dos 
d'aquests nous centres. 
El problema és que aquests nous centres no són prou potents ja que han estat concebuts sota l'ombra de l'especulació, 
albergant només activitats residencials, lúdiques i comercials, es a dir, han creat purament centres comercials.
A més això comporta l'enderroc casi total de les edificacions existents, que representen la memòria històrica de la ciutat, 
conservant només edificacions de manera anecdòtica. 
Pero si analitzem bé la ciutat de Terrassa, observem una xarxa alternativa d'activitats culturals, que tindria 
possibilitat d'extendre's.

Com a punt de partida  tenim que segons el POUM, s'ha de 
permeabilitzar el sector per tal de conectar els dos 
Vapors que  te situats a Nord i Sud, constitueixen dos d'aquests 
nous centres per a la ciutat, ja que fins ara ha estat produint un 
efecte de tap.
S'aposta per un passeig que recondueixi la gent que vé de la
Plaça Nova fins a un pas que ens portarà directament fins 
al SXX.

El buidat es realitza tenint en compte parametres de neteja d'aquells elements irregulars concebuts per 
adaptar-se al carrer que creua el vapor i que possiblement es feu posteriorment a la construcció del vapor.
També s'eliminen parcialment algunes construccions que impedeixen el pas del passeig.

Per altra banda, reflexionant sobre el que representa aquests
grups d'edificacions per a la memòria històrica de la ciutat, 
es busca d'alguna manera el retorn als origens, quan les dues 
illes constituien una sola unitat: el vapor Aurell Armengol que 
ara es troba dividida en dues illes.
Per això es busca crear una idea d'unitat, de reconexió,
donant al sector una configuració peculiar edificatòria, i molt 
puntualment amb la disposició d'un edifici pont que creuarà 
aquest carrer que divideix el sector

Amb aquest punt de partida es decideix situar tot un seguit d'equipaments de caràcter educatiu amb els seus respectius complements,  barreja
que fara més sostenible el sector. 
A la banda Oest es disposa una Escola d'Arts i Oficis(amb mòduls que encarà no tenen ubicació a Catalunya) amb els respectius tallers a on 
realitzaràn les pràctiques i un edifici amb aules taller complementari.  També disposàran d'una residència d'estudiants situada a l'edifici Pont.
A la Banda Est es disposàra de l'ampliació de l'escola primaria (premisa indispensable al POUM),d'una guarderia(molt necessitada al barri)
 i d'algunes edificacions residencials
Es tendeixen a situar els usos que requereixen més compartimentació als cossos nous, i els que admeten un espai més diàfan a dins les fàbriques.
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La intervenció tendeix a respectar molt les edificacions existents, 
sobretot reconeixent quina és la unitat compositiva: la cruixia 
entre encavallades, que és l'unic element que realment és constant
a tot el sector.
A partir d'aqui s'origina una operació de omplert i buidatge de les 
edificacions.

L' omplert es conceb com la metamorfosis de una o més cruixies en una nova construcció que adoptarà 
dues postures diferents depenent de la direcció de les façanes:

- Nord/Sud  
Es materialitza en forma de cucs que es van adaptant 
al context que els envolta: tant a les edificacions 
existents, com a passos de carrers....

- Est/Oest 
Representen la mutació de una o més cruixies, 
conservant en aquest alçat les proporcions 
d'aquestes.

L'edificació nova es situa sobre unes franjes ,remarcades amb un canvi de paviment (ja que es potencia la 
conexió entre les dues illes) o en molts casos amb element orgànics com poden ser franjes d'aigua o vegetació.


