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* Procés de la planta desdel plantejament del problema fi ns a la resolució constructiva :::

*planta de boxes *planta de cintes *planta nuclear

*planta amoeba *planta amoeba i núcli central *planta sota coberta prefabricada modular

*planta geomètrica *planta coberta topografi es *planta coberta orgànica

*planta pis seguint les topografi es *planta coberta topografi es i llums *planta nuclear i núcli central tècnic

*planta patis *planta patis i sistema de galeries *planta prèvia a la fi nal amb núcli d’aigües i patis

* Programa i evolució de les relacions :::

soport a la cultura

* web master

* gestió de dades

* arxiu

* oferta-demanda d’espais

* centraleta

* relacions internacionals

* espais de reunió

* assesorament per a artistes

serveis de l’edifi ci

* zones humides (cuines i banys)

* magatzems

* sales tècniques

programes d’oci

* restaurant

* llibreria

* cafè

espais de creació

* workshop 

* medialab

* tallers per a joves creadors

divulgació cultural i mostra

* sala d’actes 

* laboratòri

* informació de la xec

* espais d’exposició work in progress

En la primera versió del projecte ja 

s’intueixen 4 dels 5 programes esencials,

però la seva disposició és encara 

polaritzada.

Durant l’evolució les relacions entre els 

espais es fan més complexes i apareixen 

el núcli humit de servei i 2 magatzems 

estratègics.

Veurem com també apareix programa en 

planta baixa.

Des del començament, les voluntats del projecte són: un nou ús per un espai desconegut, una nova mirada cap a la ciutat i un exemple per a 

la tèsi del concepte de xarxa.

intenció 1

Un nou ús per a un espai desconegut: cal acondicionarel dipòsit actual , convertir-lo en un espai per al soport a la cultura :

estructura existent

biblioteca upf

acondicionament del nou programa 

reprogramació espai dipòsit

accés

intenció 2 

Una nova mirada/mirador per a la ciutat: cal acondicionar la coberta actual , convertir-la en un espai amable :

ombracle

vistes al parc

recuperar l’aigua

des-desertitzar

un espai lúdic i d’oci

estat actual

patis : aportació de llum i 
ventil·lació natural

espai de treball

supressió d’entrebancs

mampares translúcides

terra tècnic

estat actual

intenció 3 

Recuperar un espai en desús : un solar virtual, oblidat, com altres edifi cis a Barcelona, que poden ser reincorporats  en aquest cas, a 

la xarxa de suport a la cultura. Reivindicar que així com existex una xarxa latent de creadors que cal conectar, també existeix un 

potencial de llocs a la ciutat que poden acollir més programes de creació.

* Procés de transformació::

edifi ci amb reforma clotet i paricio desmuntatge del forjat de cassetons de formigó i dels pilars metàl·lics

rehabilitació del dipòsit, generació de coberta i terra tècnic habilitació d’umbracle per a la plaça pública sobrecoberta

* Projectes i sistemes de referència :::
GAUDÍ
Sistemes d’inversió per a la cerca de forma, 
cordes i pesos.

OMA
Biblioteca Pública de Seatle, grans espais 
de trobada, fi tre de la llum, pareds sinuoses 
per a compartimentar grans espais.

FREI OTTO
Sistemes d’inversió de formes funiculars 
per a trobar la que funcions a compressió 
pura en invertir-la

TOYO ITO
Crematòri de Kakamigahara, llosa de 
formigó de 15cm calculada per Matsuro 
Sasaki amb el metòde d’anàlisi sensitiu, 
que genera superfícies curvades de forma 
lliure amb un procés numèric iteratiu, molts 
semblant al sistema d’inversió catenàrica, 
però físicament més acurat.

HERZOG & DEMEURON
CaixaFòrum a Madrid, rehabilitació a 
base d’afegit d’un nou cos i de buidat de 
l’existent.

N_ARCHITECTS
Pèrgola de bambú per la cubrició del pati 
del PS1 al Moma de Brooklyn al’estiu.

CERO9
Sistema de patis de control de clima i 
recollida d’aigua per a la Biblioteca de la 
UIB a Palma de Mallorca.

ARATA ISOZAKI
Centre Cívic a Kitagata, aplicació de l’anàlisi 
numèric iteratiu per a la cerca de l’equilibri 
i el mínim ús de material.

SANAA
Edifi ci multiús per a l’Escola Politècnica 
de Lausanne. Espai unifi cat però alhora 
diferenciable que juga amb la topografi a 
de coberta i solera per a generar vistes i 
racons.

INGENHOVEN ARCHITECTS
Nova Estació Central de Stuttgard, treballa 
per la forma (Frei Otto és consultor) amb 
una llosa complexa de formigó de només 
35cm. Genera nous espais semioberts 
controlant el clima i rehabilitatnt bona part 
de  l’existent.

ZAHA HADID
Geometria complexa de formigó que es 
recolza en 10 embuts, generada de forma 
paramètrica servida, en l’interior,  per un 
sostre tècnic que inclou totes les xarxes.

JEAN NOUVEL
Accés exterior del Museu Reina Sofi a a 
Madrid, ascensors dins una caixa de mur 
cortina conectats a una plataforma d’accés 
i mirador. Una experiència afegida a un 
edifi ci existent.

B720
Plaça del Torico a Teruel, paviment emb 
memòria i il·luminació especial en un 
entorn tradicional rehabilitat.

HERZOG & DEMEURON
Edifi ci Fòrum Barcelona, Diferents patis 
amb diferents tractaments i textures.

OMA
McCormick Tribune Campus Center, edifi ci 
multifuncional per a l’IIT, diferents nivells 
d’opacitat i de color a les particions interiors 
lleugeres plàstiques o de vidre tintat.


