
09. ELEMENTS QUE FAN POSSIBLE EL CREIXEMENT 

RECUPERAR.  RE-ACTIVAR

RE-PROGRAMAR.  RE-ENERGITZAR

. espais intermitjos

Les naus disposaran d’uns espais intermitjos generats 
per l’estratègia de reduir el volum a calefactar al mínim 
possible.  Es climatitzaran només les caixes, reduïnt 
d’aquesta forma la demanda energètica. 
De totes formes, aquests espais intermitjos disposaran 
d’un sistema de calefacció a l’hivern per a moments 
puntuals que el programa requereixi comfort. A l’estiu, 
amb els sistemes passius serà suficient per aquests es-
pais.

. implantació del programa

El progrma s’inserta dins de l’edificació existent utilitzant 
un sistema de construcció modular, seguint el plante-
jament del “caixa dins caixa”, per tal de treballar amb 
espais reduïts i més controlats, dotant al conjunt d’una 
major eficiència.

. activació de les façanes

Els nuclis d’instal·lacions i els espais servidors s’agrupen 
i es concentren a les façanes, ocupant -en les naus on es 
pugui- els volums de crugia petita per tal d’alliberar els 
grans volums per al programa.  

Les diferents connexions es distribuiran al llarg de la nau 
a través del sostre, per deixar lliure la planta i permetre 
flexibilitat i mobilitat al programa.

. reforç del perímetre

El projecte planteja dues premises bàsiques:
- Una aproximació respectuosa davant de les preex-
istències, preservant al màxim la construcció i la mate-
rialitat actuals. 
- Eficiència econòmica, rehabilitant els edificis existents i 
construïnt el mínim d’obra nova. 
Es mantenen les estructures i el perímetre original de 
les edificacions, reforçant els paraments originals per tal 
de millorar el seu comportament higrotèrmic.
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. ELEMENTS PROGRAMÀTICS

Utilitzant panells autoportants per a terra, tancaments i sostre, es generen unes 
caixes on s’hi realitzaran les activitats que requereixin de més comfort tèrmic, 
requeriments acústics o privacitat. Seran els elements climatitzats de l’edifici, al-
imentades energèticament a través de les instal·lacions ubicades a la façana, les 
quals utilitzen el mateix sistema constructiu.

Es genera un mòdul, el qual serà ampliable segons les necessitats de cada usuari, 
convertint el procés en reactiu, ajustable i reversible. Els usuaris tenen la possi-
bilitat de transformar el seu espai i es converteixen en actors del seu entorn 
immediat, treballant amb sinèrgia amb el lloc. L’arquitectura de les naus de Can 
Batlló gaudeixen de l’espai obert i flexible que requereix aquest enfocament.

. ELEMENTS SEPARADORS

Una premisa del projecte és la màxima flexibilitat possible de cara als empresaris 
o usuaris de tot tipus que vulguin ubicar-se a Can Batlló. Els espais diàfans de 
les naus que formen el recinte ho permeten, i amb la implantació dels diferents 
prototips, es garanteix un comfort i una privacitat als usuaris. 
A  més dels prototips climatitzats, també existeix l’opció de generar espais mit-
jançant cortines de materials diferents, segons l’ús que se li vulgui donar, ja que és 
un element que requereix poca instal·lació, simplement uns cables d’acer penjats 
de l’estructura, i el seu muntatge és ràpid i fàcil.

Tot i així, alguns programes i algunes empreses necessitaran separar-se en un 
sector més ample, per també poder tenir la privacitat dels espais intermitjos 
només per a aquell programa. En aquest cas, es proposen diversos tipus d’el-
ements separadors, segons les necessitats de cada llogater, tenint en compte 
criteris d’acústica, incendis, olors, visuals, humitats.

Si la nau no compleix la normativa d’incendis sense sectoritzar l’espai, caldrar 
instal·lar unes portes antiincendis.

Cortines. Les cortines seran l’element bàsic de separació d’espais, 

ja que requereixen de poca instal·lació, i es poden utilitzar per 

generar espais de forma ràpida i fàcil. 

Es podran utilitzar diferents tipus de cortines segons l’espai que 

es vulgui generar, però per a sectorització s’utilitzaran telons de 

vellut tractat químicament per a ser ignífug, de l’empresa Showtex, 

model Velurs Transsonic, ja que és un model econòmic i lleuger, i 

alhora compleix el requeriment acústic mínim  de separació entre 

sectors. 

Pes: 330g/m²

Llarg: 55m màxim

Panells acústics independents. Són autoportants i es desplacen 

al llarg d’un carril superior d’alumini subjectat a l’estructura. No 

necessiten carril inferior, ja que el seu pes és poc. Mòdul simple 

Rollingwall de  l’empresa Nonson Acústica. S’acciona mitjançant 

una palanca de gir al costat de cada mòdul.

Característiques tècniques:

Aïllament acústic de 35/51 dB (A)

Pes: 45-50kg 

Dimensions: 

Altures estàndar: 6000-8000mm

Ample: 600-1230mm

Gruix perfileria vista: 84-103mm

Gruix perfileria oculta: 116-135mm

Són envans monodireccionals de l’empresa Nonson Acústica, 

formats per mòduls penjats del seu centre d’un sol eix, que els 

permet el gir sobre ells mateixos, emmagatzemant-se en qualsevol 

dels extrems del carril. 

Segons requeriment dels 

usuaris, els acabats poden ser 

diversos. Per a Can Batlló es 

proposa acabat de fusta o bé, 

si la normativa ho requereix 

en alguna nau en concret, 

poden ser ignífugs, hidròfugs 

o fenòlics. 

Quan hi hagi voltes al forjat 

superior, caldrà cobrir amb 

vidre o amb un material 

ceràmic la distància entre les 

encavallades i les voltes.

Parets separadores mòbils verticalment de manera elèctrica, de 

l’empresa Bühnenbau Schnakenberg, penjades al sostre en un es-

pai de 0,90m d’amplada.

Són grans cortines per quan calgui separar diferents processos 

de treball poc compatibles, de fred i calor, de soroll, de pols, olors, 

gasos... S’utilitzararà aquesta instal·lació en casos excepcionals.
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