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1. Vista de l'edifici desde l'entrada.
corresoinent a la secció A-

2. Vista interior del gran Hall d'altura 29m.
i les escales/grades d'ascensió  a la primera
planta. Corresponent a secció B i C.

3. Vista general de l'edifici seccionat per
l'espai de la nau central.

4. Vista interior des de les escales/grades
d'ascensió a primera plataforma (P+1).

5. Imatge nocturna de l'edifici vist des de la
plaça pública. Al tenir un tractament de pell
exterior de plicarbonat transpaernt, per la
nit degut a la il·luminació interior de la nau
pot apareixer com una gran llinterna de llum
que enfatitzaria encara m´se el caràcter
especial de l'edifici.
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TRANSFORMACIONS

En el seguit de seccions transversals
s'aprecia com l'espai públic transitable  que és
l'eix vertebrador de la proposta , alhora de
desenvolupar-se en sentit longitudinal de la nau,
ho fa també en secció. Observant el volum remarcat
en groc veiem com va aixecant-se fins assolir la
cota del bar-restaurant-terrassa. Les feixes de
serveis laterals s'entenen com volums superposats
a l'estructura existent i s'utilitzen també a la
segona planta com a passseres de circulació,
donat que es el que garanteix l'arrivada en ascensor
des del hall fins al nivell del restaurant (qom. mes
elevat). Aquestes passeres provoquen unes zones
d'estada privilegiades sobre el hall i el primer pis,
que enriqueixen molt la qualitat espaial de la nau
central.
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