
1
2 .0 0%

12 .00%

Residència PB+1

Residència PB+3

Residència PB+4

Residència PB+2

Residència >PB+6

Edificació Patrimonial

Equipaments

Pfc Tardor 2006-07
ETSAV

MªJESUS  MOLINA DOMEC

Transformació i Ampliació de Fàbrica Tèxtil en Escola d'Arts i Oficis, i Residència

P1 Analisis del context

Emplaçament L'entorn més inmediatUbicació dins de la ciutat

Imatges de l'entorn

Esc.: 1/2000

La seva úbicació a la ciutat és relativament propera al centre.
També gaudeix d'una bona comunicació interurbana degut a la seva proximitat  amb la Carretera 
Montcada que és un dels components de l'anell perimetral de circulació principal de la ciutat.

La majoria de tipologíes edificatories colindants corresponen a la Casa de Cos, tipologia molt comuna 
a Terrassa que va aflorar a causa de la massiva immigració que va patir durant el fort creixement econòmic 
del SXIX. Són edificacions entre mitgeres de 2 o 3 plantes i amb pati a la part del darrera.
Tot i això comencem a veure edificis en altura degut a la forta especulació actual que està patint la ciutat.

El projecte es situa dins una proposta més global, és una Area de Millora Urbana.
Ës un sector de sòl urbà no consolidat  que comprèn les parcel.les incloses en part de 
dues illes delimitades pels Carrers San Marian, Viveret ,Sant Francesc i Topete, on hi ha ubicada la 
Fàbrica del Pont Aurell Armengol

Vista del Carrer Sant Francesc, on trobem bàsicament Cases 
de Cos de PB+1

Vista des del Carrer Baldrich de les noves edificacios al Carrer Sant Marian de gran altura proposades per l'actual POUM Vista del Carrer Topete de les Cases de Cos existents de PB+1 i PB+2

Vistes del Carrer Viveret amb tipologia de Casa de Cos de PB+1. També trobem una edificació patrimonial de més alçada Vista de la part superior del Carrer Sant Marian. També es pot veure el CEIP que requereix de una ampliació en el sector.


