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Tot i que  el conjunt de la farinera està format per la fàbrica i la sitja que es troba just al seu costat, per a aques projecte només s’ha valorat treballar amb la 
fàbrica, ja que és també la única part declarada patrimoni. Tot i això, es deixa la porta oberta a que en un possible futur es pogués també incorporar a l’equipa-
ment i ser utilitzat per alguns dels seus programes.

Des d’un principi s’ha volgut potenciar la integració de l’edifici amb la ciutat, generant aquest punt d’unió entre el centre i la zona universitària. És per això que 
s’obta per crear una nova façana principal al costat oposat a la façana actual ja que queda amagada i en un carrer sense sortida. Al mateix temps, s’aconsegueix 
que s’obri a la ciutat i al nou espai públic que també es vol crear a la Ronda Barceló.

Cal recordar que en les millores del pla urbanístic que s’han vist anteriorment, es considerava fer una gran plaça de diferents nivells a davant de la farinera i 
fer un pas subterrani per a creuar cap al port.

S’enderroca la mitgera que hi ha actualment limitant l’edifici amb l’espai públic. Les cobertes a dues aigües formen part d’una volumetria que també des de 
l’inici del projecte es pretenia que fos un referent i a ser possible visible des de la nova façana i l’exterior. Motiu pel qual s’estudien diferents maneres d’acon-
seguir-ho, ja fos a partird’una volumetria més baixa o amb una materialització transparent i lleugera que permetés aquesta visibilitat.

Encara que el projecte inclou dos programes ben diferents, s’ha volgut emplaçar-los dins del mateix volum. Així doncs, dins de la fàbrica existent, trobem la 
biblioteca a la nau central de la planta baixa sota les cobertes a dues aigües; i la residència la trobem a l’edifici de 4  altures i al primer pis del volum baix.

Els nous cossos que s’integren al conjunt acullen el bar i l’entrada i recepció de la residència. La disposició d’aquests nous volums es conforma a partir de l’idea 
de fer una simetria amb l’antiga façana principal de la fàbrica. Al mateix temps es torna a generar un pati que dóna l’accés als diferents programes del conjunt: 
bar, biblioteca, sala polivalent i residència.

La voluntat de crear un únic accés per la residència, va fer que s’obtés per una passera que unís les dues “ales” d’habitacions. Aquesta passera es troba tocant a 
l’antiga façana, i amb ella es resol la idea de deixar entreveure les antigues cobretes fent-la tota ella transparent.

Pel que fa a l’espai públic exterior, s’obta per fer una alineació amb les traces de la farinera, deixant enrere l’antiga parcel·lació de les fàbriques ja enderrocades. 
Al mateix temps s’hi vol fer referència amb el paviment i la vegetació. 

Cuiina i menjador i zona comuna de cada pis de la 
residència situada a façana sud-sudoest. Permet així 
gaudir de les vistes i del sol a tots els residents.

Habitacions individuals amb bany propi. Totes elles 
tenen finestra a sud, permetent una gran quantitat de 
claror i vistes cap al mar.

Accés principal a la residència i atenció als residents. 
La seva ubicació en planta baixa i en aquesta part del 
pati fa que sigui fàcil de trobar per als interessats.

La sala polivalent té el propi accés, permetent llibertat 
d’horaris i usos. El seu tamany permet una subdivisió 
d’espais per fer activitats simultànies. Connexió direc-
ta amb el pati a l’exterior.

El bar cafeteria està pensat des del principi en que tin-
gués connexió directa amb l’exterior per a poder col·lo-
car cadires i taules. Tot i tenir un accés independent que 
la resta de programes, queda lligat pel pas sota porxos 
amb la bibliotec, sala polivalent i residència.

La residència ofereix també habitacions tipus aparta-
ments; habitació individual amb bany i cuina propi. 
Aquests es troben al mateix lloc on antigament hi 
havia els habitatges dels treballadors a la farinera: al 
primer pis. Igual que les altres habitacions del volum 
alt, totes les cambres miren a mar i gaudeixen de bon 
assolellament i vistes.

Sales d’estudi reduïts. Permeten els treballs en grups 
a la biblioteca sense molestar a la resta d’usuaris que 
busquen el silenci per llegir. Estan col·locats just a sota 
dels apartaments, ja que s’aprofita que en aquesta zona 
ja no hi ha els arcs i es pot col·locar el fals sostre per 
acondicionar millor aquests espais.

La zona general de la biblioteca és sota les cobertes 
i els arcs. S’aprofita també el nivell elevat per a crear 
diferents espais. El seu accés és directe des del pati.

La sala d’informàtica i ordinadors és la única part del 
programa de la biblioteca que s’ubica en el volum més 
alt del conjunt, just a sota de la residència. El lloc se-
leccionat és el que permet una bona instal·lació i fugir 
de la llum directa.
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