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150m

12m

estructura preexistent

nuclis d'instal·lacions

paraments verticals fixes

paraments verticals mòbils

malla amb instal·lacions incorporades

nova estructura metàlica

tancament de policarbonat

subestructura de les lames

lames d'alumini

VOLUMETRIA ELEMENTS CONSTITUENTS

La tercera tipologia es troba a la meitat oest del moll de ponent, i es tracta
d'una nau industrial preexistent a la qual se li dóna un nou us. La nau es troba
al final del recorregut i conseqüentment tindrà un paper important en la
proposta.La intenció és respectar el precedent i donar un ús amb cert poder
d'atracció.

Aprofitant les seves grans diemnsions tant en superfície com en altura es
proposa una funció a cavall entre equipament cultural i espais de treball, com
podria ser una fàbrica de creació o un hub.

La intervenció consistirà en un manteniment de les façanes i en la construcció
d'una coberta que habiliti l'espai perque es puguin dur a terme les noves
activitats. La tasca serà en garantir un bon nivell de llum i confort higrotèrmic.

ESQUEMA BÀSIC

viari rodat

magatzems

espai de treball
(climatitzat)

zona de lliure configuració

espai comú

instal·lacions

passeig

RELACIÓ PÚBLIC- PRIVAT

L'ús planejat per aquesta edificació i la seva constitució fan que
l'edifici no es relacioni directament amb l'espai exterior, però que tot
i així tingui capacitat d'atracció

CONFORT HIGROTÈRMIC

ACTIU PASSIU

refrigeradora per absorció

subestació d'intercanvi de calor
per plaques

ventilació mecànica amb
recuperador de calor

ESTIU
la inclinacio de les lames i la
cara exterior de les lames
aturen gran part de les
radiacions directes. les
finestres de les façanes nord i
sud s'obren per ventilar i
endur-se el calor dels espais
de treball.

HIVERN
La cara clara de les lames fa
reflexar els rajos tangencias i
la coberta de policarboant
s'encarrega d'acumular el calor
captat.


