


“RECONVERSIONS I NOUS USOS. 

L’ESCORXADOR D’IGUALADA “  

 

NIVELL : estudiants amb el TAP VI aprovat 

PROFESSORS : Lluis Jubert i Santi Soto.  

Assistència : Josep Ricart 

NÚMERO D’ALUMNES : 25 

GRUPS DE TREBALL : 6 grups de 4-5 pers. 

 

1.-“IGUALADA ACTIVA “  

Juliana BRAUCCHI, Thais LARA, Sandra MARTÍN-LARA. 

 2.-“NOU PARC A IGUALADA “  

Yaiza ALONSO, Natalia IBAÑEZ, Arantxa MANRIQUE, Jordi 

PASCUAL.  

3.-“TALLER D’ARTS MULTIPLES “  

Albert BAU, Xavi CASAS, Rafa HERNANDEZ, Laura MICALÓ 

4.-“RECINTE FIRAL “  

Francesca TENCHINI, Salva GIRVENT, Oriol FÈLIX, Sergi 

BURGADA. 

5.-“IGUALADA DE MODA “  

Cristina CAPEL, Merce VILLAR, Yuri HANNADIZATARIEH 

6.-“MEDIATECA “  

Teo HIDALGO, Rafel MONAR, Felix VIGIL, Alberto ALTÉS 

 



El treball consisteix en el desplegament d’un estudi exploratori sobre les possibilitats de 

recuperació d’un edifici de propietat municipal mitjançant operacions de consolidació, 

rehabilitació i ampliació acompanyades de diverses alternatives sobre nous usos.                      

  

L’Escola d’Arquitectura del Vallés a través del CRAL  ( Centre de Recerca i Serveis per 

l’Administració Local ) i l’ajuntament d’Igualada van signar un conveni amb data  20 de 

Juliol de 2001 per a realitzar un estudi exploratori de l’antic escorxador del municipi en 

l’àmbit docent de l’escola. El curs assumirà el tema del escorxador com excusa per a 

investigar la reconversió d’edificis patrimonials , edificis que han perdut el seu us i que 

es veuen abocats a l’abandonament , es necessari revitalitzar-los a través d’un nou 

encaix en les necessitats municipals i  ciutadanes. 

 

La ciutat : Igualada,  és la capital de l’Anoia . Població any  2000: 32.516 habitants. 

 

L’edifici : l’antic escorxador . Numero de catàleg  de l’edifici : 29  i qualificació 

urbanística del  solar : 2C, pertany al sistema de Parcs i equipaments.( superfìcie del 

solar : 14.623 m2 ).L’emplaçament de l’edifici es  troba limitat per l’avinguda Gaudi , C/ 

Milà i Fontanals , C/ Prat de la Riba , C/ Germanes Castells. 

  

El curs explorarà diferents alternatives programàtiques compatibles amb les condicions 

de l’esmentat edifici . Sense intenció  de sacralitzar l’autèntic valor arquitectònic de 

l’edifici , hem de ser conscients de l’oportunitat i la capacitat que l’antic escorxador 

suposa d’introduir noves dinàmiques al centre de la ciutat. Per la varietat d’espais i 

programes que acollia l’antic escorxador , els nous programes han de tenir un esquema 

combinat d’espais modulars i repetibles  compatibles amb espais representatius i de 

serveis comuns : 

 



“IGUALADA ACTIVA “  

 

VIVER D’EMPRESES A IGUALADA. 

Reconversió de l’antic escorxador en viver d’empreses 

per empreses de nova creació i allotjaments de lloguer 

relacionat amb les activitats econòmiques i per a gent 

jove vinculada al municipi d’igualada.  

 

AUTORS :Juliana BRAUCCHI, Thais LARA, Sandra 

MARTÍN-LARA.  

1.1 



1.2 



1.3 



1.4 

VISTES EXTERIORS 

ESQUEMES BÀSICS 



“NOU PARC A IGUALADA “  

 

PARC I HALL PÚBLIC A L’ANTIC ESCORXADOR. 

Reconversió de l’àntic escorxador i el seu entorn en un 

nou parc urbà que inclou la recuperació de les parts 

més significades de l’edifici patrimonial per a crear un 

conjunt de franjes lúdiques vinculades a l’aigua, les 

dunes, els esports,... 

 

AUTORS :Yaiza ALONSO, Natalia IBAÑEZ, Arantxa 

MANRIQUE, Jordi PASCUAL.  

 

2.1 



2.2 



“TALLER D’ARTS MULTIPLES “  

 

EQUIPAMENT PÚBLIC PER A LA PRODUCCIÓ 

ARTISTICA. 

Reconversió de l’àntic escorxador i el seu entorn en un 

nou equipament per a la producció artística 

multidisciplinar. Redistribució i adaptació de l’edifici 

patrimonial per a espais de dansa, música, pintura, 

escultura i teatre. Inclou un programa habitacional de 

lloguer vinculat als usuaris de l’edifici. 

 

AUTORS :Albert BAU, Xavi CASAS, Rafa HERNANDEZ, 

Laura MICALÓ 

3.1 



3.2 



“RECINTE FIRAL “  

 

NOU RECINTE FIRAL D’IGUALADA. 

Reconversió de l’antic escorxador i el seu entorn per a 

la realització de fires de mostra relacionades amb les 

principals activitats econòmiques de la ciutat. 

Incorporació d’una zona d’aparcament i ampliació de 

les activitats a través d’estructures lleugeres exteriors 

 

AUTORS :Francesca TENCHINI, Salva GIRVENT, Oriol 

FÈLIX, Sergi BURGADA. 

4.1 



4.2 



3.3 

PLANTA GENERAL 

MAQUETA SALA  ACTES 



“IGUALADA DE MODA “  

 

CENTRE DE MODA A IGUALDA. 

Reconversió de l’antic escorxador per a la creació 

d’un equipament vinculat a l’activitat de la moda i el 

disseny de roba. Creació d’una pasarel·la per actes 

públics de presentació, agències de models, viver per 

a empreses de disseny. 

 

AUTORS :Cristina CAPEL, Merce VILLAR, Yuri 

HANNADIZATARIEH 

5.1 



5.2 



5.3 

PASAREL·LA 

HALL 

MAQUETA 



“MEDIATECA “  

 

MADIATECA A IGUALDA. 

Reconversió de l’antic escorxador per a la creació d’un equipament 

públic que incorpori totes les tecnologies que configuren una 

mediateca pública. 

 

AUTORS :Teo HIDALGO, Rafel MONAR, Felix VIGIL, Alberto ALTÉS 

6.1 



6.2 



6.3 

VISTES 




