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PROPOSTA.

- En aquesta axonomètrica es vol representar

l'ambient que donarà peu un cop l'equipament s'hagi

arrelat en el lloc .

- La creació d'una plaça sobre el parking que donarà

una nova façana, orientada a Sud-Oest, a l'edifici

existent objecte d'estudi i canviarà per complert la

seva concepció.

- Es grafia la nova intervenció en façana que es

necessita per a poder donar-li aquest canvi d'ús, de

industrial a docent, i reduir així les pèrdues

energètiques, tant a l'hivern com a l'estiu.

- El sistema triat per a la intervenció és el de SATE,

Sistema d'Aïllament Tèrmic per l'Exterior, això ens

permetrà eliminar tots el ponts tèrmics que podria

tenir en l'estructura en cas d'aïllar-ho per l'interior.

- Es manté la concepció de l'edifici existent però

augmentant escassos 9cm. el gruix de la façana per

la implantació d'aquest sistema d'aïllament tèrmic.

- La nova crugia metàl·lica serveix com a protecció

solar i control climàtic del propi edifici a la vegada que

genera unes plataformes d'accés i unes zones

exteriors generoses a cada planta i programa.

ESTAT ACTUAL.

- En l'axonometria pretén representar com l'activitat

industrial marca l'ambient del lloc i quin és el punt de

partida de la intervenció.

- L'edifici objecte d'estudi es troba ancaixonat entre

dos construccions contigües, aprofitant nomès

escassos 16m de façana a carrer, tenint 82m de

profunditat i 1000m² per planta (PB+5PP).

- L'il·luminació i ventil·lació es produeixen gràcies a

dos patis orientats a Nord-Est, els quals tenen sentit

per a realitzar aquesta funció donat l'emplaçament del

pròpi edifici i la proporció tant allargada.

- Un altre element que veiem és la discontinuitat en

l'alineació de façana, produit per la construcció de les

edificacions en diferents èpoques i responent a les

normatives del moment de la seva construcció.

- L'edifici que s'estudia es de l'any 1970, mentre que

el que s'enderroca es va construir l'any 1988, 18 anys

de diferència.
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