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El projecte

Es realitza una actuació urbanística de replan-
tejament d’usos i disseny de l’espai públic, i 
com a projecte arquitectònic la construcció 
d’un nou edifici dins la infraestructura del dic 
sec. El projecte es formalitza amb:

Un mercat lineal d’experiències, element im-
portant com a motor d’activitat a l’espai públic 
exterior.

La rehabilitació de les naus, que actuen com 
a contenidors d’un seguit d’activitats, com es-
pais abstractes.

Un centre de recursos per la creació i exhibició 
de l’obra artística que ofereix tots els elements 
comuns necessaris (teatre, auditori, bibliote-
ca, etc) . Un edifici construït dins l’existent dic 
sec que tendeix a soterrar-se i desaparèixer. 
Es construeix un gran volum nou, que potència 
l’espai públic creat al voltant de la dàrsena o 
plaça aquàtica i que no treu protagonisme als 
antics edificis que rehabilito. Al contrari, se’ls 
hi dóna protagonisme com edificis positius 
en relleu, que conformen i tanquen l’espai de 
la plaça, donant-li forma. Mentre que la nova 
construcció és un edifici negatiu en relleu, 
que tendeix a ordenar l’espai públic d’aques-
ta plaça, tant en planta com en secció. Sense 
voler competir en absolut, al contrari, reco-
neixent i recuperant el valor arquitectònic dels 
edificis existents restaurats.

Estrategia espai públic

Estrategia projecte

El programa

L’elecció d’un programa de tipus sociocultural 
potencia la barreja d’usos de la zona, poten-
ciant aquest camí cap a un port per a tothom. 
El centre de creació la Dàrsena té com a ob-
jectiu cobrir les noves exigències de l’artista 
contemporani, així, proporciona:

1. Espais dignes per la creació (Naus)

2. Espai públic exterior per la interacció  
interdisciplinar i l’oferta del producte artístic.

3. Centre de recursos per la producció  
i l’exhibició.
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Nou ple per solucionar la discontinuïtat.
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Aproximació al mar. Nova cota a nivell del mar.

Nau del disseny

Nau música i audiovisuals

Nau arts escèniques

Punt informació

Nau arts plàstiques

Nau gastronomia

Nau pesca

Nau WRB

Mercat gastronòmic i artesanal 
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El ple. Formador de l’espai públic.

El límit terrestre. Discontinuitat.


