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PROPOSTA_  NAU BETON

L’ESPAI HORTÍCOLA  _COTA +43  [escala 1/250]

EL BAR DELS HORTS  _S1  [escala 1/50]

EL BAR BETON L’ESPAI HORTÍCOLA    [escala 1/150]

1.  BAR BETON        2.  TERRASSA BAR        3.  PREEXISTÈNCIES INDUSTRIALS        4.  ESPAI DE VIVERS        5.  ESPAI HORTÍCOLA        6.  NOUS HORTS

1.   ESPAI D’ACOLLIDA 2.  MÒDUL DE SERVEIS
3.  AULES DE FORMACIÓ 4.   MAGATZEM HORTS

5.      ZONA VESTUARIS   

Donades les condicions espaials de les naus existents, es planteja 
introduïr un node d’activitat a partir de la col·locació un nou element.
El bar es configura a partir d’un sistema prefabricat, permetent que 
aquest es pugui ampliar o desmuntar, seguint la lògica de l’estructura 
de suport sota la que es troba.

En relació a l’edificació existent, es planteja la possibilitat 
d’ocupar les plantes baixes en desús, per tal de vincu-
lar-les a l’activitat generada per la producció hortícola.

Es manté l’ús de les viviendes de la planta supe-
rior, donat que es considera que la mixicitat d’ús 
d’aquests programes afavoreix al conjunt de l’espai.

S’opta per introduïr la nova activitat a partir de 
mòduls de serveis que configuren els diferents 
espais en funció de les necessitats d’aquests.

1.   PANELL LLEUGER

2.  PERFILS TUBULARS
     D’ACER AMB UNIONS
     CARGOLADES

3.  MÒDULS INTERIORS DE
     PANELLS LLEUGERS DE 
     TAULERS DE FUSTA 
 
4.   TANCAMENT EXTERIOR 
      AMB PANELLS LLEUGERS
      REVESTITS AMB XAPA
      PRELACADA ONDULADA

01.  ESTRUCTURA DE SUPORT

. passera a base d’estructura metàl·lica 
amb forjat col·laborant [e=18cm] col·locat 
sobre pòrtic conformat per dos perfils 
UPE 320 i pilars HEB 320 [units mitjançant 
unions cargolades], amb recobriment 
intumescent monocomponent acabat 
blanc mate.

. paviment d’acabat amb formigó lliscat.

02.  ENCAVALLADES

. estructura de coberta a base encavalla-
des de formigó armat pretentsat existents.

06.  PAVIMENT INTERIOR

. paviment inteiror a base de solera amb 
peces prefabricades de formigó [e=15cm] 
amb acabat lliscat.

07.  PAVIMENT EXTERIOR

. paviment exterior a base de capa de 
sauló compactat [e=10-15cm] amb àrids fins 
sobre capa de grava natural [e=20-25cm].

08.  PAVIMENT RECUPERAT

. recuperació del paviment de l’antiga 
pastilla industrial, utilitzat com a generador 
de les noves traces de l’espai públic.

04.  COBERTA 

. panell lleuger de doble làmina d’acer 
galvanitzat lacat [e=0,8mm] i llana mineral 
interior de densitat 150kg/m3 [e=120mm] 
amb subestructura interior de perfils 
tubulars metàl·lics.

. canaló de desguàs conformat per làmina 
d’acer galvanitzat plegada

03.  PÒRTICS

. estructura portant existent a base de 
pilars i jàsseres prefabricats de formigó 
armat.

05.  TANCAMENT EXTERIOR

. panell lleuger a base de xapa prelacada 
ondulada exterior sobre subestructura de 
perfils tubulars metàl·lics [50x50mm] amb 
llana mineral interior de densitat 150kg/m3 
[e=60mm] i acabat interior amb contraxa-
pat de pi [e=20mm].

. estructura portant de perfils tubulars 
metàl·lics de secció 200x100mm.




