
VISTA DE L’ACCÉS PRINCIPAL DE LA FAÇANA SUD-OEST
La proposta genera entorn a la turbina l’espai d’accés, que s’emfatitza amb el trencament de les dues grans peces de la façana interior. Es planteja que aquestes grans façanes  actuin a mode de làmpara i de plafó de suport de 
projeccions i d’anunci de les activitats. D’aquesta manera, es facilita el contingut del  MEECA a l’usuari. 

+3,00 m
enderroc = 300 m2
1200 m2

+7,00 m
enderroc = 2585 m2
forjats nous = 200 m2

+13,20 m
enderroc = 710 m2
forjats nous 662 m2

+18,00 m
enderroc = 213 m2
forjats nous = 1219 m2

 _ ENDERROCS
S’intenta respectar al màxim el precedent. Primer s’analitzen les preexisten-
cies per després poder inserir la proposta i que dialogui amb aquestes.

La cota més afectada en quan a enderrocs es la +7,00. La decisó de projecte 
d’obrir un gran espai públic donant al mar i la permeabilitat transversal de 
l’edifici, implica haver d’augmentar l’alçada d’aquest espai per no generar 
uns passos estrets i foscos sota la central. 

enderroc
forjats nous

El percentatge d’enderrocs respecte  la superfície inicial 
del precedent és de 15%. En aquest balanç no s’ha 
tingut en compte els nous forjats introduits, que farien 
que el balanç fós positiu.

_ESTRATÈGIES

LA TURBINA
El projecte planteja mantenir la turbina de l’accés. Es genera un espai continu al 
voltant d’aquesta que remarca el passat industrial de l’edifici. Aquest punt singular del 
projecte és el punt d’accés del centre. Per tal de remarcar-lo, en aquest punt es on els 
dos plans de façana es retranquejen.

AUDITORI - GRAN FORMAT
L’auditori es planteja com una gran peça exempte situada en el gran buit de la cota 
+18,00. La relació entre aquest i la sala de gran format es molt estreta. Generan unes 
visuals en ambdos sentits.

SALA GRAN FORMAT
Es planteja la sala de gran format com l’element principal entorn el qual giren els altres 
programes de la zona expositiva. Es generen unes relacións visuals a diferents cotes 
permeten la llibertat de l’artista per executar la seva obra, jugant amb les relacions 
d’espais.

VISUALS DE L’ESPAI PÚBLIC
Es generen unes visuals des de l’espai públic amb els diferents usos del MECCA. 

VISUALS GRAN FORMAT
Es planteja auditori com un element que permet les visuals tant a través d’aquest com 
per sota, podent contemplar així la magnitud de l’espai de la cota +18,00

VISTA ESPAI PÚBLIC MEECA
L’edifici genera una gran plaça coberta en la prolongació del passeig marítim que es desvia de la línia de costa. En aquest espai s’han introduit usos  de caràcter més urbà com la tenda, el bar i la zona de lloguer d’espais. El 
caràcter diàfan de l’espai permet que sigui el suport de qualsevol activitat cultural.

Recorregut auditori Recorregut espai públic

espai comú
espai restringit

espai comú
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