
Una forma nova a l’espai

Una composició interior intractable, per que no obeeixa regles formals. 
Neix de la necessitat. L’espai s’ha anat creant interiorment, fruit del temps 
i lesnecessitats. Així es poden veure obertures entotes les façanes que 
obeeixen a la funció del moment i el lloc que ocupen, més que a lacomposió 
fomal de la façana. D’aquesta manera, podríem anar analitzant els diferents 
elementsque ens mostren els diferents plans de façana: xemeneies, 
baixants... 

El projecte vol ordenar, mostra i focalitzar, peròsobretot, minimitzar 
l’impacte de qualsevolforma nova a l’espai, doncs com s’ha explicat, les 
formes interiors no són fruit d’un pensament formal. 

Així doncs, la forma de l’únic element nou que es crea a l’espai neix de la 
intenció de: 

ordenar les formes existents 

mostrar els elements propis de l’espai 

focalitzar l’element clau: l’església Seguint el mateix criteri, les façanes 
noves seran transparents, seran transparents amb l’objectiude destorbar el 
menys possible l’equilibri de lacomposició interior.

La forma nova és un “edific’i”; podríem parlar d’un element constructiu, l‘objectiu del qual és:

tancar
Porta de l’espai públic interior 

conduir
El museu està format per tot un seguit de sales interiors i exteriors a diferents nivells, 
aprofitant uns set metres de profunditat d’un parquing actual. 

mostrar
La circulació pel seu interior es vol entendre com la sala a través de la qual s’hi observen 
les peces principals del museu: les façanes interiors i l’església, però també part de les 
exposicions interiors del museu. 

il.luminar
Convertir-se en un pou de llum, de manera que sigui font d’il.luminació natural de les sales del 
museu. 

captar
energia solar amb laminats fotovoltaics vidre — vidre amb cèl.lules policristalines, a tota 
la seva superfície superior, de manera a filtrar la llum mitjançant una coberta fotovoltaica 
semitransparent.
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