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Els elements interiors CirculacionsEl cos exterior

Com a dada de partida la intenció més inmediata és realçar o donar el màxim protagonisme a aquestes construccions, ja que representen la memòria 
històrica d'una localitat que va esdevenir ciutat rera la forta explosió economica que va provocar el boom de la industria tèxtil.

Cal a dir que a més aquestes construccions son com grans closques que gràcies
a les encavallades, envolcallen un gran espai diàfan, del que no podem 
gaudir en els espais que habitem habitualment.
Podriem dir que es tracta d'un espai a mig camí entre l'exterior i els espais
que estem acostumats a utilitzar
Es tracta d'un espai semiexterior

Unaltre elemet a reconèixer per a la futura intervenció és l'efecte de trava 
que tenen els murs d'obra de fàbrica perpendiculars a les encavallades
sense els quals aquestes no serien estables.

Aquest fet limita la capactitat de foradar exessivament 
aquest mur. Pero si que podem buidar totalment el mur 
paral.lel a dites encavallades

Tot i que les activitats que es disposaràn a l'interior de la fàbrica 
seràn les que necessitin menor compartimentació, algunes d'elles 
requeriràn un espai més limitat. 
Es crearà un microcosmos dins el 
macrocosmos, mitjançant lla disposició d'uns 
contenidors sense trencar la 
percepció de l'espai diàfan.

Aquestes caixes exemptes vaguen lliurement 
per l'espai, obrint-se per algun dels costats depenent de 
les necessitats.
Són elements d'aspecte lleuger i flexible es 
materialitzaràn mitjançant la construcció 
en sec.

Aquestes construccions incorporen totes aquelles activitats que 
requereixen una major compartimentació com 
pot ser l'us residencial. En el cas de que complementin les activitats 
situades a l'interior de les fabriques, incorporaran a més els usos de 
caràcter més inmutable com poden ser banys cuines, 
que a la vegada evitaràn l'introducció d'elements que embrutin 
l'interior de dites construccions.
La seva construcció sera humida.

Aquest cossos són producte de la  
mutació d'una o més cruixies; en 
consequència alteraràn també les 
circulacions originals de la fàbrica 
(en forma d'espina de peix) 
adoptant un dels seus eixos 
secundàris com a eix principal

Fins aquest moment hem estat parlant d'idees genèriques sobre la intervenció global, ara parlarem 
més concretament del sector desenvolupat, situat a la zona nord-oest del conjunt; materialitzant més 
aproximadament les idees abans esmentades

Els volums interiors vaguen per l'espai adoptant diferents texures i geometries 
segons els requeriments funcionals o la disposició.
En la planta superior es troben relacionats mitjançant una passera central, concebuda com 
a trava dels pilars intermitjos. Els volums s'acosten mitjançant una llengueta per no arribar a 
tenir un contacte tangencial amb aquesta.

L'esquema de circulació original de la fàbrica existent (en forma d'espina de peix) es veu alterada 
per la col.locació aleatoria d'aquests contenidors que amb l'ajuda de la multiplicitat de conexions 
verticals generen un ventall més ampli de moviment.
Aquest fet es veu reforçat per l'efecte de desorientació que provoca el fet de que en 
la majoria dels cassos 5 dels costats dels contenidors són parets cegues.
Aquestes parets cegues poden esdevenir expositors creant així un circuit alternatiu amb 
la corresponent adaptació de l'espai interior diàfan, en el que els seus elements poden esdevenir 
sales expositores dels treballs generats per els alumnes.

Els elements exteriors es caracteritzen per la seva subordinació 
a les construccions existents, tant en el seu ús com en la seva constitució formal . 
En aquest cas excepcional el cos exterior es desenvolupa a partir de una construcció 
amb la direcció de les cruixies perpendicular a la fàbrica que complementarà. 
Per tant en sentit longitudinal adoptara el mateix ritme estructural .

l'esmentat cos mai penetrarà dins la fàbrica.
La relació entre ambdos es realitzarà molt puntualment mitjançant connectors


