1. CONTEXT A ESCALA CIUTAT I PROGRAMA
Biblioteca, centre cívic, arxiu i altres espais
per a la comunitat a l’antiga fàbrica de
sabates Can Salom
Helena Cepeda Martín
Tribunal J. Ferrer, S. Serra, J. Urbano, A. Frediani
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Palma: reconeixement morfològic, evolució històrica dels polígons industrials i biblioteques existents en l’actualitat; e. 1/44000
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valor patrimonial
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SITUACIÓ
Situat a Palma de Mallorca, La Soledat Sud és
un assentament d’origen medieval que creix
i es desenvolupa com el barri industrial per
antonomàsia de Palma entre la segona meitat
del s.XVIII i la primera del s.XX. Es tracta d’un entramat dens de carrers estrets i cases baixes de
tipologia tradicional mallorquina per obrers on
destaquen complexes fàbrils de gran mida, que
en l’actualitat resten en estat d’abandonament.
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PROGRAMA
L’encàrrec persegueix la rehabilitació de Can
Salom en un complexe d’equipaments culturals
pel barri de La Soledat Sud. Es busca generar
un nou pol d’ús al barri, demacrat i amb una
manca acusada d’equipaments i espai públic, i
recuperar el patrimoni existent a l’àmbit d’actuació, una de les poques mostres d’arquitectura racionalista industrial de l’illa.
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Detall del plànol del planejament actual sobre Can Salom i la Soledat Sud (proposta P.E.R.I., Ajuntament de Palma)
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El planejament d’aplicació a la zona és el PGOU
del 1998, revisat el 2012. L’àmbit de treball està
afactat pel PERI, que contempla l’expropiació
de vivendes i solars, així com l’obertura de nous
carrers que comuniquin la ciutat.
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D’altra banda, l’any 2017, l’Ajuntament de Palma
va fer una proposta d’ampliació del catàleg de
protecció d’edificis i d’elements d’interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic on es va
incloure el complex fàbril que ens ocupa. Quan
un edifici pasa a ser considerat BIC (bé d’interès
cultural), es frena l’afectació del PGOU per protegir-lo. El 2018, però, quan va sortir el catàleg
definitiu, Can Salom havia desaparegut.
És per això que el projecte proposa una esmena al PGOU, amb l’objectiu de reconéixer el
valor patrimonial de Can Salom i dotar-lo com
a equipament públic cultural, ambdós valors
reajustables acord a la normativa vigent.
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L’encàrrec consisteix en una biblioteca per al
barri de La Soledat que doni servei al sector
sud-est de Palma, un arxiu sobre el patrimoni
industrial a l’illa, i un centre cívic dotat amb
co-working, taller fab-lab i sales d’exposicions. El
programa es completa amb un bar restaurant i
un espai polivalent accessible des del carrer.
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Volumetria estat actual i context proper

Volumetria estat actual

Volumetria edificis mantingus de la proposta
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volumetria proposta

BIBLIOTECA LOCAL per 10.000 hab; 75 punts de lectura
Zona d'acollida i promoció

INGRÉS

100

Àrea d’ingrés

100

Auditori

100

Zona general

AUDITORI

700
Àrea d'informació i fons general

450

Àrea de música i imatge

45

Àrea de diaris y revistes

100

Aula d'estudi independent

105
125
125
150
20

Espai de treball intern

50

Dipòsit documental

55

Magatzem logístic

15

Espai de descans del personal

10

Sala de consulta i informació

195
115

Despatx de l'arxiver

20

Sala de conservació

40

Dipòsit documental

20

CENTRE CÍVIC per llindar 5.000-15.000 hab
Zona d'acollida i ús comunitari
Àrea d’ingrés
Zona de producció: coworking
Àrea de treball
Sales de reunions (2)
Àrea de descans
Zona de creació: taller fab-lab
Aula taller
Magatzem taller
Zona de formació
Espais d’entitats (4)
Aules polivalents (3)
Zona d'exposició
Àrea d’ingrés
Accés independent
Exposicions temporals
Espai de memòria
Zona de treball intern

185
185
205
130
40

265

25
160
100
60
690

180
25

200
25
5

+ Terrassa

Incidència solar a l’espai públic. Solstici d’estiu: 10.30h, 12.30h, 14.30h, 16.30h

TALLER

ESPAI D'ENTITATS
AULES POLIVALENTS

EXPOSICIONS TEMPORALS

ESPAI DE MEMÒRIA
DESPATXOS I MAGATZEMS

ESPAI

Magatzem i refrigeració

COWORKING

POLIVALENT

230
Cuina

INGRÉS

INGRÉS

205

Barra i sala

DESPATXOS I MAGATZEMS

60
35

BAR RESTAURANT

INFORMACIÓ I SALA DE CONSULTA

90
15
385
200
25

Magatzem

DESPATXOS I MAGATZEMS

35
290

Espai de treball intern

Espai polivalent

INFORMACIÓ I FONS INFANTIL

1530

Despatx gestió

ESPAI POLIVALENT

SALA D'ESTUDIS INDEPENDENT

PRODUCCIÓ

ARXIU - CENTRE D'ESTUDIS DEL BARRI

INFORMACIÓ I FONS GENERAL

ARXIU BIBLIOTECA

Despatx de direcció

CREACIÓ I FORMACIÓ

Zona de treball intern

EXPOSICIÓ

Àrea de informació i fons infantil

CENTRE CÍVIC

Zona infantil

Incidència solar a l’espai públic. Solstici d’hivern: 10.30h, 12.30h, 14.30h

1075

2

TOTAL SUPERFÍCIE PROGRAMA

3235 m

TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA

5050 m

2

BAR

CUINA I ALTRES

BARRA I SALA

