
Davant la façana principal, adossat a la sala de calderes i presidit per la xemeneia, un recollit saló exterior 
acull sobre el seu paviment la terrassa del bar i el porxo d’entrada. La seva posició és la idònia dins el 
conjunt de Fabra i Coats, ja que està en l’eix de relació dels futurs equipaments i a tocar del casal de 
barri.
El vestíbul i el sistema de comunicacions verticals estan situats estratègicament en la junta entre els tres 
cossos que componen l’edifici, en una posició central per l’articulació de totes les activitats. Els ascen-
sors i escales ocupen el mínim de l’espai possible i es col·loquen en els llocs més òptims per tal de 
deixar la màxima superfície diàfana i il·luminada per al desenvolupament de l’ampli i complex programa 
d’usos.

La posició, forma i dimensió de l’entrada i del vestíbul, a més d’articular la nova funcionalitat de l’edifici, 
permet recuperar l’estat original de les naus que el composen, retornant als forats i paraments exteriors la 
seva primera configuració i textura. 

En planta baixa, com a prolongació del vestíbul i en part barrejant-se amb ell, el bar lounge en funció de 
foyer ocupa la crugia nord a tot el llarg de la nau gran. És un espai obert, susceptible de diverses confi-
guracions i mides, mitjançant sistemes de partició. Està equipat amb dos mòduls específics per al seu 
funcionament, i connecta amb la terrassa exterior del saló d’entrada. 
La resta de la planta baixa de la nau gran està ocupada per l’auditori i la sala polivalent que donen a les 
façanes sud i ponent. L’auditori se situa a tocar de l’escala principal i del mòdul de serveis. Té l’espai 
central lliure de pilars per poder col·locar la tarima i els seients i assegurar la visibilitat. L’auditori se sepa-
ra o uneix amb la sala polivalent mitjançant un sistema de tancaments acústics.
La sala polivalent també es pot ampliar amb part de l’espai del lounge i ocupar tot el fons de la nau. Per 
la seva posició, té una relació molt àmplia amb l’espai exterior, fet que permet actes de gran format i una 
gran fluïdesa per accessos i evacuacions. La integració de l’auditori, la sala polivalent i part del lounge 
arriba a una superfície de 1.800 m2 que pot funcionar autònomament. 
El centre de documentació i arxiu es col·loca en planta baixa, en la nau davantera amb accés indepen-
dent des del porxo d’entrada, de manera que aquest pot tenir un règim de funcionament autònom.
El centre d’interpretació del patrimoni industrial, amb accés restringit, vestíbul interior i primera sala 
d’exposicions, s’inicia en planta baixa, en la nau travessera a nord i continua a la planta primera amb 
la resta d’espais expositius, en les dues naus petites, la davantera i la travessera, així com a la sala de 
calderes. Aquest programa funciona autònomament de la resta d’equipament, utilitzant espais de diferent 
tipologia units per una escala en la junta amb la sala d’energia. Aquesta sala es pot recórrer com una 
part més del circuit expositiu mitjançant una passera suspesa. 
L’organització del sistema d’accessos i recorreguts en planta baixa permet una distribució clara dels 
diferents programes i una fàcil ocupació i desocupació dels espais que els contenen, assegurant el bon 
funcionament de l’edifici en les zones més concorregudes, els espais comuns de pública concurrència.  

En les plantes superiors es desenvolupen els programes de creació i formació. La nau gran acull el gruix 
de les activitats. Les naus travessera i davantera, per les seves característiques i dimensions, que les fan 
més independents, acullen usos de suport i gestió del centre i mantenen una relació més directa amb el 

públic que accedeixi a les plantes superiors. En la nau travessera, en planta segona, es situen les ofici-
nes de gestió, en un lloc idoni per la seva posició central dins de la secció de l’edifici. En aquestes naus 
petites, a la última planta, es situen la sala de presentacions i el plató. Són espais diàfans sota coberta o 
que permeten estintolar una part de l’estructura si el programa ho exigeix.
Les tres plantes superiors de la nau gran s’estructuren a partir del nucli principal d’escales adossat al 
mur cec que la tanca per llevant. En aquest punt, al nucli d’escala s’adossen els recintes d’instal·lacions 
i serveis així com part dels magatzems, conformant una caixa tancada que actua sobre la planta a ma-
nera de jack o mòdul de connexions a partir del que s’endollen altres espais i els sistemes de circula-
cions i instal·lacions. 
A més de l’escala i ascensors principals, hi ha dos recintes tancats que acullen circulacions verticals: 
la torre existent amb escales i muntacàrregues i una nova escala interior situada en l’angle ponent/nord 
que organitzen les circulacions més interiors, tant dels usuaris com dels materials de treball. Amb la 
disposició d’aquests tres nuclis, més l’existent en la torre de llevant, l’edifici queda servit i s’assegura la 
seva evacuació segons la normativa vigent.
En les tres plantes superiors de la nau gran s’ubica el gruix dels programes de suport a la creació i 
producció i els de formació artística, en les seves disciplines musical, escènica, audiovisual, multimèdia i 
de disseny. Aquests programes es desenvolupen més en les fases de concepció, concreció i producció, 
mentre que la última fase de presentació es fa en les naus més petites davantera i travessera, que són 
més individualitzables i més accessibles pel públic.
El pla d’usos contempla un doble aspecte dels programes. Per un costat, una diferenciació dels espais 
i usuaris i per l’altre, una hibridació entre disciplines i processos. També entre els programes de creació 
i de formació es demana relació i alhora distinció, en quan a l’ús temporal dels espais i sistemes de 
circulació i accés. Per donar compliment a la dualitat programàtica, l’organització de l’espai ha de ser 
alhora clara i senzilla però també flexible i complexa. Això es resol col·locant en les plantes elements 
durs (ossos) i espais tous ben ubicats i relacionats. Els elements durs vénen donats per les sol·licituds 
del programa sobre els espais on realitzar-los, sobretot a nivell acústic.
El programa de música es desenvolupa majoritàriament en espais tancats amb murs densos, mentre 
que la resta de programes es desenvolupen majoritàriament en espais oberts, susceptibles de modificar-
se segons el projecte que es porti a terme. 
El programa musical, tant de creació com formació, es desenvolupa com a ciutat vertical en les 3 plan-
tes pis, en una franja adossada a la façana nord agrupant “capses musicals” tancades, construïdes amb 

prefabricats multicapa de fustes reciclades i aïllaments acústics. Les capses són de doble pis per 
planta, per qüestions acústiques i econòmiques, ja que amb un forjat intermig s’aconsegueixen el 
doble d’espais. Es ventilen i il·luminen mitjançant finestres que donen a l’espai general de la nau. 
Estan disposades de manera que entre elles creen espais de reunió i relaxació que deixen entrar 
llum de nord a la nau.
Per servir la planta superior de les “capses musicals”, una passera lleugera i transparent a mitja 
alçada recorre la façana nord i llevant fins a connectar amb l’ascensor i les escales. Aquesta 
passera també s’utilitza per accedir al forjat intermig de la caixa de connexions on es troben els 
serveis.

El sistema de capses acústiques forma la ciutat vertical de la música. Es munten amb 
panells portants prefabricats de fusta multicapa reciclada i aïllament. Les capses són de 
doble pis per planta: només amb un forjat intermig s’aconsegueixen el doble d’espais 
insonoritzats.

Les lones publicitàries es reciclen i manipulen per obtenir divisions fàcilment desmuntables en-
tre activitats. Els pilars s’utilitzen com a punts de suport, juntament amb una xarxa d’ancoratges 
a sostre i terra, per tensar les lones amb un sistema de cables. L’espai resultant s’autogestiona 
segons les necessitats i es conforma formalment segons els projectes que en ell es desenvolu-
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