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ESPAI TANCAT

Partim d’un Edifici Tancat de titularitat pública, al qual a dia d’avui no està permés l’accès i que a 
més configura un Front Opac cap a la plaça nova.
Un front, que tot i haber-se transformat per el buidat del volum industrial que ara correspon a la 
plaça nova, segueix mantenint l’imatge industrial.

HABILITAR COM A EDIFICI PÚBLIC

El primer plantejament és el d’habilitar aquesta nau com a Edifici Public, solucionat les patologies 
i les questions de seguretat d’incendis, estructural i accesibilitat. L’element resultant és un espai 
Sobredimensionat per les necessitats del poble, amb un sobrecost important per habilitar el conjunt 
i d’unes característiques atmosferiques Fora de l’Escala humana.
Tot i així aquest espai cobert podría començar a aprofitar-se com a espai d’emmagatzematge igual 
que l’ús que ara se li dóna a la nau contigua, també propietat de l’ajuntament.

REDIMENSIONAR EL PROGRAMA EDIFICAT

A partir d’aquí ens plantejem com extreure més d’aquest reforç estructural impresindible, donant-li 
gruix i carregant-lo del Progama bàsic per aquest espai. Generant així una Estructura Progràmatica, 
on s’hi podríen encavir les diferents necessitats que donarien suport al propi espai cobert de la nau 
i a la futura activitat que aquí hi aparegui.

HABILITAR COM A ESPAI PÚBLIC

Tot i així el resultat encara seria el d’un edifici tancat en si mateix, per tant el següent pas es deixar 
respirar l’edifici, generant una Franja de Vora que l’Obre i el Connecta amb l’entorn, habilitant  el 
conjunt com a Espai Públic.
El resultat és que de tot el volum edificat, es realitzaría un enderroc selectiu de la coberta i així 
generar un espai descobert, i un altre de cobert. Aquesta dualitat genera Espais diferenciats i una 
transició entre la Plaça Nova, vinculada al poble, i el nou espai públic.

DUALITAT PRESENT - FUTUR

Per últim es planteja la proposta més enllà d’una actuació aïllada. Plantejat l’actuació com una 
Infraestructura Base Consolidable en el moment que hi hagin prous recursos com per realitzar un 
desenvolupament de l’entorn. Un entorn en transformació i on el nou espai públic que generem es 
troba com a centralitat en el recorregut del carrer principal de Sant Bartomeu.
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