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Es pot transformar un espai oblidat?

04. Conservació del patrimoni

Una construcció preexistent té valor material. Una matèria física que conté 
una energia acumulada, aprofitable per la reducció de la petjada ecològica 

És alhora un dipòsit de memòria acumulada. Testimoni que permet explicar 
el passat d’un emplaçament o fins i tot d’una ciutat.

D’altra banda, el pas del temps fa necessària la transformació dels llocs i de 
qualsevol estructura construïda. Les necessitats i els usos són canviants. 
Construccions que han estat útils en el passat poden no ser-ho per a les 

necessitats d’avui, o poden ser inadequades per a situacions urbanes que 
han canviat al seu voltant.
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Les millors ciutats són aquelles que no deixen ruïnes
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Totes aquestes intervencions de rehabilitació es complementen amb tres ele-
ments que es sumen al conjunt de Sa Presó:

- extensió curvilínia del recorregut cultural,
- caixa flotant de l’auditori,
- paviment d’accés de l’espai públic.

L’objectiu és mantenir l’aspecte original de l’exterior de l’edifici tot moder-
nitzant l’interior. Les parets exteriors són de parets de pedra de marés de 
gruix d’emperador de 40 cm sense cap cavitat, així que caldrà afegir aïlla-
ment a la part interior i a les noves cobertes.

L’edifici funciona de forma centralitzada, la comunicació vertical queda 
resolta dins el panòptic que disposa d’una gran escala de caragol i un as-
censor adaptat.

Algunes particions interiors es mantenen però d’altres s’eliminen per crear es-
pais oberts i flexibles. Tot junt per crear nous espais que s’adapten a les neces-
sitats dels nous usos i per resoldre deficiències arquitectòniques que presenta 
l’edifici de l’antiga presó.

El mur exterior, que abans separava als presos de la societat, ara es converteix 
en una condició de llibertat que crea el camí empedrat que urbanitza els carrers 
de l’entorn immediat generant un espai públic per tots els ciutadans.

Els murs de Pedra de Marès no requereix tractament superficial ni manteni-
men, de fet millora amb el pas del temps amb l’aparició de la pàtina. 

Substitució de les cobertes a causa de la forta degradació i la possible presència 
d’amiant. La majoria d’espais es cobreixen amb encavallades metàl·liques que 
permeten la creació d’espais diàfans i, per tant, més flexibles.  

Activitats culturalsUna presó okupada

Al llarg dels últims anys han tingut lloc multitud d’activitats culturals tant a 
l’interior com a l’exterior de l’Antiga Presó: mercats, exhibicions artístiques, 

música i ball, activitats infantils, tallers, etc.

El lloc està okupat per nombroses persones que l’han convertit en el seu 
habitatge habitual, un perill constant pels possibles despreniments i enfron-

taments de l’estructura. A més de generar una brutícia que s’acumula amb els 
pas dels anys, un risc per la salubritat del barri i la salut dels veïns.

Deficiències arquitectòniquesEstat d’abandonament

Els espais interiors presenten deficiències que impossibiliten el seu ús com 
espai públic. És essencial la seva rehabilitació per condicionar tots els espais 

als futurs usos de l’edifici.

L’edifici es troba en estat d’abandonament i degradació, els murs i els forjats
són rígids però amb el pas dels anys corren perill d’esfondrament a causa de la 
mala conservació i la incidència d’agents externs. Les cobertes, amb humitats 
i possible presència d’amiant, fan necessària la seva substitució immediata.
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El barri reclama el seu espai!
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