_ANÀLISI CONSERVACIÓ

_3 interès lligat amb antiguitat.

_3 estats de façana.

_Es marca en planta les adoberies amb més interès etnològic degut al

_S’observa com les parts més baixes de les adoberies, tot i ser les

seu tipus de construcció i a la seva època (més intens=mès interès).

més antigues, són les que tenen un millor estat de conservació.

La filera de davant es considera la part més característica dintre del

Hi han espais entremitjos els quals es considera es poden recupe-

barri de les adoberies, per tant, es mantindrà en la seva totalitat.

rar. D’altra banda, la majoria dels assecadors es consideren mate-

Una vegada passem a les fileres secundàries trobem adoberies

rialment perduts degut a l’estat tan precari de la seva estructura.

d’una època molt més tardia, les quals tenen una estructura
poc característica i estan posicionades en llocs poc privilegiats.
Per tant, reconsiderant l’anàlisi del teixit urbà fet prèviament, es

_Una vegada feta aquesta lectura de façana, es traça una LÍNIA DE

passa a fer una reconsideració de cada una de les adoberies en

CONSERVACIÓ, la qual es mantindrà al projecte, i una altra LÍNIA DE

funció del seu interès arquitectònic davant d’un possibe enderroc.

RITME, que marcarà la varietat a conservar entre adoberia i adoberia.
El que queda entremig serà la part que passarà a ser enderrocada.

_SKYLINE del casc antic actual

_PROPOSTA SKYLINE del casc antic

_PROPOSTA general
_enderroc

_patis com a distribuidors, seguint esquema cas antic

_obra nova

_primera fila=primera fase. barra SERVIDA

_buit-ple

_ús DIA

_carrer com a passadís del campus

_elements organitzadors

_mobilitat al campus

_ús NIT

_segona fila=segona fase. barra SERVIDORA .
Espais comuns del campus
_Una vegada fet l’anàlisi de l’estat actual, i estudiat el funcionament del casc antic, es comença la proposta estraient
uns volums per tal de poder generar unes places-patis que organitzin i oxigenin el projecte actuant com a distribuidors.
Les places es reforcen amb una nova peça organitzador. A partir d’aquí, es genera un pas directe cap al riu per a la disposició del poble, i es pensa en una barra servidora i otra servida, de tal forma que el porpi campus actui com un cicle
complementant-se a si mateix.

_PROPOSTA actuació adoberia tipus

_1.Estat actual

_2.Anàlisi línia de conservació

_3.Conservació de façanes

_4.Nous forjats i alineació façana nord amb façana sud

_5.Nova estructura porticada a l´última planta per formar

_6.Tancament de policarbonat per crear coixí tèrmic

l’hivernacle
_míriam sánchez lópez - pfc gener 2012
_escola tècnica superior d’arquitectura del vallès

estratègia urbana

estratègia CGV

proposta

estratègia confort

campus gastronòmic a vic

