FRANJA DE SERVEIS
Element intermedi que connecta els dos edificis, serveix l’edifici perimetral i filtra i introdueix l’accés a l’edifici panòptic. El
material utilitzat, en essència, és el formigó, que respon a tots els requeriments estructurals, constructius i decoratius.

>Intencions
- Complementar l’edifici panòptic mitjançant un edifici contrapunt:
- transparent - opac
- lleuger - pesat
- obert - tancat
- claredat - obscuritat
- vistes i relació amb l’exterior - intimista i tancat en sí mateix
- façana com a membrana - obertures petites i controlades
- relació amb la ciutat - relació amb el parc interior

>Intencions
- Element màssic a mode suport de l’edifici panòptic. El volum de formigó entès com a pedestal del panòptic, com a base que
ajuda al seu assentament en en terra.
- Filtre d’introducció al panòptic. Element més baix i obscur que l’anterior.
- El formigó fa d’element estructural, constructiu i decoratiu alhora.

EDIFICI PANÒPTIC
Element existent central on es desenvolupa la biblioteca de caire intimista. Els materials que conformen aquest edifici són
diversos. Els murs exteriors són de maçoneria, les llindes de pedra natural, els murs interiors d’obra de fàbrica, les columnes
del gran distribuïdor central de fosa i la coberta de teula.

PARC INTERIOR D’ILLA
El parc interior d’illa és un lloc de reflexió i contemplació. La seva materialitat va estretament lligada al desenvolupament
de la planta inferior. Una franja de paviment dur (pedra de San Vicenç) encercla la model a mode de claustre, configurant
el terrat de la franja de serveis. Les zones intermèdies s’entenen com un joc de paviments de diferent duresa

>Intencions
- Mantenir les obertures existents. Fugir d’actuacions genèriques.
- Noves obertures controlades i singulars, en casos específics.
- Deixar el maó vist en les parets interiors exceptuant les parets exteriors que es reforcen tèrmicament mitjançant un trasdossat.

>Intencions
- Franja de paviment dur perimetral.
- Zones entre-braços amb paviment tou i vegetació molt important.
- Paviments de formigó de diferents densitats que es desdibuixen entre la gespa.

INSTALL.LACIONS

BIBLIOTECA D’ACULL I PROMOCIÓ
Franja exterior on se situa la biblioteca de caràcter extrovertit. La materialitat d’aquest volum cerca la tensió amb l’edifici
panòptic alhora que la relació amb la ciutat.

Caixafòrum Madrid, Herzog & de Meuron

> Materialització del volum
La proposta del nou volum cerca la tensió amb l’edfici panòptic existent, (Nelson Atkins museum, Steven Holl) . En resposta,
l’ampliació esdevé lleugera, amb estructura d’esvelts pilars d’acer i una coberta deck que minimitza les càrregues. La façana,
de vidre, permet el pas de la llum i les vistes. Un dels grans referents per a la materialitzaciód’aquest volum han estat les
construccions de l’equip d’Arquitectes SANAA.

ARQUITECTURA

CONSTRUCCIÓ

ESTRUCTURA

> Circulacions a les zones centrals
A les zones centrals predomina la vegetació. Un joc de paviments de formigó que s’integren a al gespa creen algunes zones
de pas i d’estada.

Capilla de Nossa Senhora da Conceição
Paulo Mendes da Rocha

> Obertures a la façana de l’ edifici panòptic
Les obertures a l‘edifici panòptic són poques i controlades. Estan lligades al programa que es desenvolupa a l’interior de la
biblioteca (sales de lectura informal, punts de consulta) i es relacionen estretament amb el parc que envolta l’edifici. Es
proposa una disposició aleatòria de les obertures que trenqui el ritme duríssim de l’antiga presó, tot i mantenint l’ambient
intimista que es cerca en tot moment.

>Elements de senyalització
Mitjançant l’addició de volums a l’enconfrat es projecta
la senyalització més rellevant integrada al mur de
formigó.

ESTRATÈGIA ARQUITECTÒNICA

Diferents densitats de paviments de formigó

Casa da música, Purto, Rem Koolhaas

> Tractament de la façana exterior de l’edifici panòptic
A la façana exterior de l’edifici panòptic es busca l’honestedat del material amb què la presó fou construïda. Així doncs, es
remou l’arrebossat que actulament ja cau de les parets exteriors i es pinta la façana de color blanc.

TUTOR: CARLES LLOP TRIBUNAL Nº 5

>Tractament de la façana interior de formigó
El formigó de la façana interior fa de tapís sense perdre la seva capacitat estructural i constructiva. Mitjançant retardants del
fraguat a l’enconfrat es provoquen canvis de textura en l’acabat del formigo. Gràcies a aquesta tècnica s’estableix una relació
amb la membrana exterior serigrafiant la trama exterior també en el mur de formigó.

Graves de diferents textures i colors

O Museum, Japó, SANAA
Museu Can framis, Barcelona, BAAS Arquitectes

Biblioteca d’Eberswalde, Alemanya, Herzog & de Meuron

Biblioteca de la universidad de Cottbus, Herzog & de Meuron

Das gelbe Haus, Suïssa, Valerio Olgiati

The high lane, New York, Diller Scofidio + Renfro

After the party, Venice, KGDVS

ALUMNA: JUDITH MOMPEAN ESCUDERO

>Tractament de la façana exterior
Es proposa una façana composta de diferents tipus de vidres. Vidres transparents, translúcids, opacs i reflectants es combinen
donant lloc a una façana viva que respon als estímuls del carrer oferint sitaucions variopintes. Entretant, des de l’interior la
relació amb l’exterior es gairebé contínua, estant subjecte però, als matissos dels diferents vidres que potencien la circulació
perimetral.

Fouquet’s barriere, París, Edouard François

ETSAV. PFC JUNY 2010

Caixafòrum Madrid, Herzog & de Meuron

BIBLIOTECA CENTRAL I ESTATAL A LA PRESÓ MODEL DE BARCELONA

Nelson Atkins museum, EUA, Steven Holl

13: MATERIALITAT

Kanazawa museum, Japó, SANAA

ESTRATÈGIA URBANA

Graves de diferents colors

