
Es fa un aixecament i un anàlisi (basat en
observacions i documentació dels serveis tècnics
municipals) de l�edifici existent. S�observa que molts dels
tancaments existents de l�actual fàbrica estan en un
avançat estat de degradació, i la gran majoria d�ells
(encara que estiguessin en bon estat) serien de molt
difícil adaptació a qualsevol tipus de transformació en
edifici públic. Això es degut a que la fàbrica existent és
un gran volum d�aire embolcallat per una pell de condicions
mínimes, que adopta la forma de l�estructura metàl·lica.

La intervenció a l�antiga fàbrica ABB com a
transformació en el centre neuràlgic del projecte Gran
Via Digital parteix de la base de la conservació de
l�estructura metàl·lica en la seva pràctica totalitat com
a única preexistència de treball. Aquesta decisió ve
propiciada per una qüestió pràctica, degut al seu bon
estat i la seva gran capacitat de càrrega (està dimensionada
pel funcionament d�uns imponents pont grua) i per una
altra qüestió de caràcter socio-cultural. L'estrucutra és
la que dona el caràcter tant espacial com urbanístic a
l�edifici, ja que la pell és un simple element de cobriment
de l'estructura, sense gaire interès (de fet és per aquests
motius bàsicament que la meitat de la fàbrica resta
encara en peu i no ha patit ja la mateixa sort que l�altre
meitat).

TRANSFORMACIÓ DE L'ANTIGA FÀBRICA ASIAN BROWN BOVERY EN UN CENTRE DE DESENVOLUPAMENT I APLICACIÓ DE NOVES TECNOLOGIES A SABADELL

PROPOSTA: PLANTA BAIXA e:1/300

Vista de l�edifici des de la plaça (façana sud)

Es pot observar com el diàleg entre la nova intervenció i les preexistències (estructura metàl·lica) és clar i directe. S�intenten evitar al màxim
la jerarquització arquitectònica dels elements que conformen l�edifici. No s�entén la nova intervenció com una "tabula rasa", donat que
es treballa amb preexistències. Aquestes, però, no exerceixen un paper històric ni figuratiu (tot i que també podrien fer-ho) sinó que es
posen al mateix pla que la nova intervenció i passen a ser un element més de tot el complex, sempre evitant, com ja s�ha dit, la jerarquització
i la submissió d�uns elements a altres.

A la vista de dalt es pot intuir l�estructura preexistent parlant el
mateix llenguatge que els elements nous, que la nova operació.
Es fa una operació de TRANSFORMACIÓ, no una operació de
rehabilitació, i per tant en el moment que es decideix que un
element preexistent es conserva passa de ser una preexistència
a un element més del complex, i es utilitzat amb igualtat de
condicions que la resta (salvant els problemes tècnics de
conservació) i en totes les seves possibilitats, malgrat aquestes
siguin unes altres diferents de les que donava fins el moment.

OPERACIÓ DE TRANSFORMACIÓ, NO DE REHABILITACIÓ

Planta Baixa   e:1/900

Activitat/ show rooms

Aules

Audiovisuals

Zona de pas i events

Comerç / restaurant

Patis

Activitat/ show rooms Viver d'empresses, despatxos lloguer

Espai central /  pas Sala actes extriors

Plaça pública

Serveis

auditori, sala petita,
hall propi i petit bar

LLEGENDA DE PROGRAMA

PLANTA EXISTENT  e:1/700 ESTAT DE CONSERVACIÓ  e:1/700

la fàbrica existent es composa bàsicament d'un bosc de pilars metàL·lics que propicien una planta
molt alliberada i d'un tancament perimetral de fàbrica i xapa d'uralita, de condicions mínimes

Es decideix conservar el sistema de pòrtics metàl·lics degut al seu bon estat i gran capacitat de
càrrega i sobre aquests es recolzarà la nova estructura i els tancaments actuals seran substituïts.

ESQUEMES DE PROGRAMA   P.BAIXA  e:1/900

s s'

Secció longitudinal S-S'  e:1/900
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