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_exercici Anàlisis i extracció per capes de les intervencions 
dels projectes seleccionats aplicant els concep-
tes de la part a la part teòrica. Selecció de dos 
projectes propis recents pròxims amb el meu 
“pensament existent”.

Es tracta de dos edificis on hi vivia la família de 
l’antic senyor del recinte industrial. Dos edificis 
deteriorats per agents atmosfèrics i humans ca-
talogats pel seu valor històric.



Masia la Pelleria.
Recinte industrial de Can Batlló,

Barcelona.

MUT
Projecte real

(en execució)
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(1.1)
Estat inicial exterior de la 
Pelleria
Can Batlló
Equip MUT
fotografia pròpia
maig 2020

(1.2)
Estat inicial interior de la 
Pelleria
Can Batlló
Equip MUT
fotografia pròpia
desembre 2020

(1.3)
Estat inicial interior de la 
Pelleria
Can Batlló
Equip MUT
fotografia pròpia
desembre 2020

(1.4)
Estat inicial interior de la 
Pelleria
Can Batlló
Equip MUT
fotografia pròpia
desembre 2020





1a Fase
Demolició del fals sos-
tre existent accions 
maldestres del passat i 
recuperació del mur de 
pedra enterrat entre ca-
pes de pintura i morter 
de ciment.
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2a Fase
Expansió del volum in-
terior per la necessitat 
del nou ús. Reutilització 
i reciclatge de les fustes 
de l’interior de les Naus.

Recuperació del con-
tacte amb l’exterior. 
Substitució de l’entrada 
principal de l’espai per 
potenciar l’accés del 
nou ús, a partir de la re-
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lló. Reciclatge de fustes 
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per la construcció de les 
fusteries de les noves 
obertures.
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Maison Coignet
Recinte industrial de François 

Coignet,
París.

Concurs.
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(1.1)
Estat actual façana
Saint-Denis
Imatge de l’arxiu del concurs 
Sanit-Gobain MCSC 2020.

(1.2)
Estat actual zona escala
Saint-Denis
Imatge de l’arxiu del concurs 
Sanit-Gobain MCSC 2020.

(1.3)
Estat actual mur façana
Saint-Denis
Imatge de l’arxiu del concurs 
Sanit-Gobain MCSC 2020.

(1.4)
Estat actual sales interiors. 
Col·lapse dle forjat.
Saint-Denis
Imatge de l’arxiu del concurs 
Sanit-Gobain MCSC 2020.





Demolició de la totalitat 
dels inservibles forjats. 
Inacció a les cares in-
terior de mur de façana 
per mostrar el desgast i 
la història emmagatze-
mada.
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