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Es proposa l’aprofitament de les característiques que ofereixen les naus industrials exitents. Es tracat d’uns espais amplis i força llumi-
nosos, amb una forta presència de l’estructura d’encavellades de formigó prefabricat. El projecte vol adaptar l’ús del tanatori 
i crematori a la formologia d’aquestes naus, tot incrementant la potència d’aquestes encavellades al deixar-les sempre visibles. També 
es vol destacar el passat industrial dels edificis, i es proposa conservar al màxim els tancaments originals, actuant-hi només 
quan sigui necessàri o bé quan les necessitats del nou programa o requereixin. Seguint estratègies de reducció de consum, s’opta 
per realitzar les intervencions amb materials propis de la zona, com l’argila en murs de terra premsada. També es decideix que tota 
la intervenció serà autoportant, deixant l’estructura original intacte per tenir capacitat d’adaptació a usos futurs.

Formalització de la proposta

Refèrencies

rePROGRAMACIÓ DE LES NAUS

Tanatori de Lleó
Jordi Badia, BAAS Arquitectes (1997-2001)

.ORGANITZACIÓ DEL PRORGAMA AL VOLTANT DELS PATIS

.SITUACIÓ EN COTA INFERIOR A L’EXTERIOR

El tanatori s’organitza a partir dels patis de vetlla, que generen un ritme a la coberta. Aquests patis es repeteixen més enllà de la zona 
de vetlles, fins a les zones administratives i de servei. Al baixar el nivell de la planta principal, s’aconsegueix un alt grau de privacitat 
i de tranquilitat, deixant les visuals lliures a la cota carrer i evitant l’enfrontament directe amb la resta d’edificis propers. Al situar-se 
així, el tractament de la llum s’arriba a controlar molt més, agafant una importància molt més elevada en la configuració del projecte.

Tanatori de Sant Gervasi
Marina Salvador López (2003-2005)

.DISTRIBUCIÓ DEL PROGRAMA A DIFERENTS NIVELLS

.CIRCULACIÓ EN ESPIRAL, ENTRADA I SORTIDA A DIFERENT COTA

Atesa la dificultat del solar, amb una topografia molt marcada, es decideix distribuir el programa en nivellsen funció del seu grau de 
privacitat. Així, a la planta d’accès s’hi troba la cafeteria i la zona administrativa, mentre que a la planta inferior s’hi situen les sales 
de vetlla, i més avall les àrees de tanatopraxia. L’oratori, en canvi, es situa a un nivell superior, creant aquesta circulació en espiral ja 
que la sortida s’efectua a una cota superior a la de l’entrada. L’accès del cotxe fúnebre queda amagat també gràcies a la topografia.

Paisatges post-industrials
Tora Parc (Torino), Latz und Partners  / Jardin des Fonderies (Nantes), ADH Doazan+Hirschberger

L’inici de l’era digital ha portat a l’aparició de nombrosos paisatges post-industrials, fàbriques en desús i abandonades passen a for-
mar part del nostre entorn. Moltes iniciatives arquitectòniques i socials promouen la recuperació d’aquests espais en àrees obertes, 
d’’accès públic, reintroduïnt-les dins el circuit urbà. En aquests dos casos, la preexistència industrial es rehabilita i se n’accentua la 
importància, deixant-la com a l’element més característic del nou espai.

Parc de la runa
Landschaftspark Duisburg Nord (Duisburg)Latz und Partners

La forta presència dels elements industrials marquen el projec-
te, on es creen espais de atmòsferes diverses per a la realització 
de tot tipus d’activitat. El tractament de la runa, controlada a la 
vegada que salvatge, doten a aquest espai d’un caràcter especial.

Tractament d’edificacions industrials
Küppersmühle Museum, Duisburg - Herzog&deMeuron

A la rehabilitació dels grans magatzems en un dels museus d’art 
modern més importants de la zona, es té molt en compte les 
obertures originials, i s’hi aplica un nou ritme que trenca amb la 
preexistència però permet seguir sent-ne conscient. Es pren com 
a referència l’actuació en el sistema d’obertures.

COBERTA
Construcció d’una nova coberta lleugera de fusta que es recolza so-
bre l’estructura original. Les obertures de coberta segueixen el ritme 
de la façana.

RIGIDITZADORS ESTRUCTURALS
En els espais exteriors, on es mantenen les encavellades excemptes, 
es rigiditza el conjunt mitjançant tensors, que serviràn a la vegada per 
a la colonització vegetal i la renaturalització de l’espai.

ESTRUCTURA
Per tal de remarcar la importància del passat industrial de l’edifici, 
es conserven les encavellades originals, i s’hi realitzen tractaments de 
conservació i consolidació per adaptar-les al nou ús.

FAÇANA
Es realitza un tractament de consolidació de la façana d’obra originial, 
de manera que es conserva la imatge exterior de les naus. Les ober-
tures es tapien o manetenen en funció de les necessitats del programa 
interior.

“PUDRIDERO”
La cafeteria es situa a la nau del “Pudridero”, l’única nau que queda 
excempta a la proposta. Està situada en un espai intermig, entre els 
serveis fúnebres i el cementiri, i serveix per a connectar els diversos 
agents del projecte.

CAIXES D’ACTIVITAT
La introducció del programa es planteja mitjançant caixes autopor-
tants de terra premsada i coberta lleugera de fusta, que es col·loquen 
a l’interior de la nau sense tocar l’estructura existent. 


