
ESTRATÈGIES DE PROJECTE

UTILITZAR L’EDIFICI PER RESPONDRE A LES DEMANDES URBANES DEL LLOC

Estat actual de la volumetria

Operacions d’enderroc aplicades

Proposta de volumetria

EL TABARAN DINS D’UN JARDÍ o 

EL JARDÍ DEL TABARAN ?

L’estudi de la zona central de la ciutat ens ha dut a plan-
tejar la funció urbana que ha de tenir la Pista Trèbol.  
Donada la seva posició urbana i la seva dimensió -un 
gran pati d’interior d’illa que, tot i estar en contacte amb 
un carrer, no es capaç de generar circulacions d’escala 
urbana per una qüestió de jerarquia de viari- s’ha con-
clòs que la seva integració urbana passa per vincular-lo 
a l’ús de l’edifici. A més la seva condició porta a anome-
nar-lo amb el terme“jardí”, ja que són espais que solen 
pertàner a edificis i no tenen el caràcter de grans con-
nectors urbans, com sí que ho són els parcs. Per aques-
ta raó, el projecte sempre treballarà sota la idea d’un  

edifici amb jardí.

EL TABARAN COM A  

ELEMENT IDENTITARI i PATRIMONIAL

Com a voluntat general, cal buscar fórmules 
que permetin acostar el patrimoni a la societat. 
 
Reactivar el Tabaran vol dir deixar d’obviar la 
seva importància en el context social, enri-
quint el bagatge cultural  i històric de la ciutat.  
 
Arquitectònicament es valorarà seu caràcter industrial i 
les qualitats físiques i arquitectoniques que té. La seva 
construcció es basa en l’ús intensiu de la ceràmica i 
els seus espais estan marcats per la presència de forjats 
fets a la catalana suportades per pilara de fosa d’acer.. 
 
Recuperar un edifici que s’ha convertit en un sím-
bol de d’època industrial de la ciutat és ga-
rantir la permanència d’una part de la iden-
titat molletana i de la memòria col·lectiva. 
 
 

EL TABARAN COM A POL D’URBANITAT

Tornar a fer del Tabaran un edifici públic i convertir el 
buit de la pista Trèbol en un LLOC URBÀ generarà un 
punt d’activitat intensa que reforçarà el caràcter terciari 
de la zona i potenciarà la urbanitat del centre de Mollet.

EL TABARAN COM A CONNECTOR 

D’ESPAIS URBANS

El projecte vol tornar a activar el Tabaran i vol unir a 
través de l’edifici dos espais d’escales urbanes di-
ferents: un pati d’interior d’illa i l’Avinguda Llibertat. 

La connexió atorgarà el caràcter públic que tant l’edifici 
com l’antiga pista estaven demanant. Dos espais degra-

dats pel pas del temps tornaran a ser reactivats.

EL TABARAN i LES ESCALES URBANES 

El Tabaran també haurà de ser capaç de donar una res-
posta arquitectònica tant a l’escala de la ciutat d’interior 
d’illa i les mitgeres com a l’escala de ciutat exterior que 

conformen els carrers i les seves façanes.

EL TABARAN COM A ELEMENT ORDENADOR 

DE L’ESPAI URBÀ

El projecte també voldrà recuperar l’edifici conver-
tint-lo en la peça capaç d’ordenar l’entorn urbà im-
mediat que doni les pautes per a la seva urbanització.  

VOLUNTATS DE PROJECTE PROCÉS DE PROJECTACIÓ

Treball de la volumetria de l’edifici existent facilitant la lectura i comprensió dels volums. 
El procés no deixa de tenir present el funcionament original de l’edifici i la relació que les peces tenien. 

Retornar a certs funcionaments originaris ens dóna claus de la proposta constructiva

La distribució del programa es treballa sempre segons la lògica del projecte i sobre la proporció de llum que incideix en cadascun dels 
dos volums. El nou passatge configura l’atri-accés a la biblioteca, els espais de relació i les circulacions verticals i horitzontals. 

El programa es distribueix en dues zones:

ZONA FUNCIONAL. 
Dedicada a l’accés a la informació, a l’emmagatzematge del fons general i a l’accés informàtic.

ZONA NOBLE. 
Ubicada a l’antiga cooperativa i dedicada a l’estudi i al treball personal.

En planta baixa, l’esquema de zona funcional i zona noble segueix present parcialment, ja que aquesta ha de respondre a una funció 
més; la urbana. La funció urbana recau en assolir unes circulacions de comunicació entre els espais exteriors que s’integren ara als usos 
interiors.

El passatge, cobert, flueix i es comunica físicament amb la resta de l’edifici, amb el programa situat a les plantes superiors, establint les 
visuals entre part funcional i part noble. Per tant, el passatge es fa partícep dels usos interns de la biblioteca.

L’edifici de l’antiga cooperativa ofereix unes bones condicions lumíniques per a l’estudi i adopta millor aquesta funcionalitat i, per altra 
banda, en ser un espai obert permet valoritzar la qualitat arquitectònica de l’estructura de voltes planes suportades per pilars de fosa. 

L’edifici del Tabaran, amb moltes menys obertures, és més adequat per a lús de l’emmagatzematge, és a dir, per a albergar el fons de la 
biblioteca i els usos més interns que porta associat.

PROGRAMA FUNCIONAL

BIBLIOTECA PÚBLICA

- OPERACIONS BÀSIQUES D’ENDERROC, EN MAQUETA 

- ESQUEMES D’ENDERROC I OBRA NOVA

     

- Aplicació d’estandards del Mapa de Lectura Pública de Catalunya a Mollet del Vallès al projecte 

- Ubicació i estudi d’equipaments d’ús cívic, cultural i de gent gran. Àmbit ciutat.       

PLANTA PRIMERA

E - mur estructural 
ceràmic de la sala 
Tabaran

E - nuclis d’escala a 
locals comercials

E - escales de sortida de l’antiga 
sala teatral a via pública

E - cossos auxiliars 
d’antigues zones sani-
tàries de la discoteca

E- elements de partició vertical i retira-
da de fusteries d’antics comerços

PLANTA BAIXA 
Antiga planta semisoterrani

E - mur d’androna

NC - apeuaments en tot el perímetre de les 
façanes que miren als carrers

NC - arriostrament de la fona-
mentació existent

NC - forjat

PLANTA PRIMERA altell

NC - particions verticals 
de servei

NC - escales d’emergència

NC - particions verticals 
de servei

E - nuclis d’escala

E - forjat en V separador 
de les estances cobertes 
per votles ceràmiques

NC - altell en primera crugia

NC - reconstrucció de voltes que 
configuren la nova cantonada

NC - forjat

PLANTA SEGONA NC - mur estructural de 
formigó armat al passatge

NC - façana de formigó armat

NC - forjat


