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USOS I RELACIONS ACTIVACIÓ DE L’ESPAI_ELEMENTS SINGULARS

La mancança principal de les naus existents és la 

falta de serveis i comunicacions 
que abasteixin els tallers que ja existeixen de 
manera més o menys reglada. 

Un dels objectius de la proposta és activar 
aquest espai del que disposem per tal de optimitzar 
una activitat que ja existeix.

Aquest procés es durà a terme mitjançant la 

implantació de dos elements aliens a la 
nau existent que seràn un nucli de comunicacions 
verticals (escales i ascensor) i un nucli de banys que 

a la vegada treballarà com a columna 
vertebral per a la distribució del les 
instal·lacions en planta. 

El sistema constructiu de les naus, imposa una 

distribució bàsicament ortogonal de l’espai 
(pilars, jàsseres, forjats). Per tal de donar un 

caràcter de singularitat als elements 
d’activació de l’espai (nuclis de comunicacions i 
instal·lacions) s’ha utilitzat la mateixa lógica 
ortogonal  peró modificant el tamany i la direcció de 
la malla generada. D’aquesta manera, els elements 

es desmarcan visualment de la 
uniformitat existent.

LES ESCALES

EL REFERENT: Steven Holl: School of art and history art, IOWA

ELS NUCLIS DE BANYS I IMPLANTACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
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ESPAIS TÉCNICS
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Ja que la tipologia de naus de la que es 
disposa, no ofereix cap espai adaptat per a 
a la col·locació dels equips d’instal·lacions, 
s’ha optat per construir un espai que ofereixi 

una producció, acumulacio i 
transformació d’energia 
centralitzada. Aquest espai técnic se situarà 

al  semisoterrani de la nau central. 

Des d’aquest espai es distribuiran en planta 
conductes i cables per abastir cada una de 
les naus del complex de La Escocesa a 

través d’una galeria soterrada que 

comunica els diversos espais 
técnics secundaris situats a 
nivell de soterrani.

En el cas de les naus de tallers, a sobre 
d’aquest espai técnic secundari se situen 

els núclis de banys. La mateixa 
estructura farà la funció de suport dels 
conductes necessaris per abastir cadascuna 
de les plantes i serà el punt central de 
distribució i registre i manteniment.  

PROGRAMA

DADES GENERALS

Sobre una parcel·la de 7967 m2
 
Sup. construida actual...............9086 m2
Sup. construida actuació........... 8402 m2

Dels quals:
        

81 tallers disponible.................................................... 3057 m2 (36%)
29 habitatges (1 o 2 pers)........................................... 1048 m2 (12%)
Espais d’exposició ..................................................... 1409 m2 (16%)
Administració .............................................................    135 m2  (2%)
Auditori  .....................................................................    242 m2  (3%)
Comerç .....................................................................    450 m2  (6%)
Circulació i accesos..................................................  1314 m2 (15%)
Espais técnics............................................................    733 m2  (9%)
Banys ........................................................................       98m2  (1%)

Espais exteriors

Plaça Bolivia ..............................................................  1221 m2 
Plaça Central .............................................................  1024 m2
Plaça Pere IV .............................................................    746 m2
Circulacions ................................................................    629 m2

Nau A: TALLERS-PLANTA TÉCNICA

Sup. construida actual...............1686 m2
Sup. construida actuació........... 2280 m2
        Tallers: 36 tallers de 35m2 .............1260m2

Banys: 1 nucli de 3 plantes ............    30m2
Zones de descans..........................     63m2
Circulacions....................................   258m2
Hall d’accés....................................   235m2
Espai técnic....................................   434m2

Nau D: HABITATGE-COMERÇ

Sup. construida actual............... 1501 m2
Sup. construida actuació........... 1654 m2
        14 habitatges de 40m2...................  553 m2

14 tallers de 35 m2.........................  462 m2
Comerç ..........................................  450 m2
Circulacions passera .....................  117 m2
Hall d’accés....................................    36 m2
Espai técnic....................................    36 m2

Nau B: TALLERS

Sup. construida actual............... 1008 m2
Sup. construida actuació........... 1162 m2
        Tallers: 21 tallers de 35m2 ............. 735 m2

Banys: 1 nucli de 3 plantes ............   30 m2
Zones de descans..........................    53 m2
Circulacions....................................  123 m2
Hall d’accés....................................  166 m2
Espai técnic....................................    55 m2

Nau C: TALLERS-ADMINISTRACIÓ

Sup. construida actual............... 1028 m2
Sup. construida actuació........... 1110 m2
        Tallers: 4 tallers de 70m2 

            4 tallers de 50m2
            3 tallers de 40m2  ..............  600 m2
Banys: 1 nucli de 2 plantes ............   20 m2
Zones de descans..........................    68 m2
Circulacions....................................  105 m2
Hall d’accés....................................    50 m2
Espai técnic....................................  133 m2

Nau E: AUDITORI

Sup. construida actual...............   836 m2
Sup. construida actuació...........   324 m2
        Auditori...........................................  242 m2

Banys.............................................  462 m2
Espai técnic....................................    40 m2

Nau F: EXPOSICIÓ

Sup. construida actual...............1226 m2
Sup. construida actuació...........  932 m2
        Exposició.......................................  932 m2

Nau F: EXPOSICIÓ

Sup. construida actual...............  989 m2
Sup. construida actuació...........  940 m2
        Exposició.......................................  183 m2

15 Habitatges de 33m2.................  495 m2
Banys ...........................................    18 m2
Accessos......................................     55 m2
Circulacins ...................................   154 m2
Espai técnic .................................    35  m2

DIVISIONS DE L’ESPAI: REQUERIMENTS

Els usos dins del complexe es dividiran entre usos 

individuals i usos col·lectius. Com a usuaris 
individuals trobarem els artistes residents a La Escocesa, aquells 
que tinguin un taller o un habitatge i els espais d’administració. 

Els espais destintats a aquests usos són les naus que tenen un 
contacte menys directe amb els recorreguts exteriors dels visitants 

i així poder comptar amb un grau superior de privacitat i de 
relació entre si.

D’altre banda, els espais col·lectius, seran aquells que estan 
destinats a la interacció entre els residents i el públic, auditori, 
espais d’exposició i espais de venta al públic de la producció 
artística de la fàbrica. 

Aquests estan en directa relació amb els 
recorreguts externs,  ja siguin els eixos exteriors o els 
espais lliures interiors, i s’hi relacionen visualment.

A nivell de planta primera i segona trobem usos exclusivament 
individuals (tallers, habitatges, taller+habitatge) En els espais de 
tallers el requeriment bàsic es dotar els espais d’unes condicions 
acceptables per a l’activitat que s’hi realitzarà, bàsicament 
serveis, instal·lacions  i comunicacions verticals. 

Amb la intenció de que les naus estiguin comunicades entre si els 
nuclis d’escales i ascensors sempre comuniquen dos naus a la 
vegada superant així els desnivells entre forjats mitjançant 
escales, ascensors i passeres i creant una serie de 

recorreguts interns dins de les naus sense haver de 
baixar a nivell de planta baixa. 

EL REFERENT: Persianes metàl·liques tipus ballesta EL REFERENT: Panells pivotants: ofereixen moltes 
possibilitats de configuració
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