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Intervenció integral en la planta superior d'un antic mercat
en desús, reconvertint-la en un nou pol cultural
(biblioteca, bar i cinema). Transformació del volum massiu,
tancat, de geometria confusa i dubtós valor arquitectònic,
en un nou ús de clara vocació pública, un espai obert i
amb la representitivitat pròpia d'un equipament actual.
A partir de l'obligada resposta als condicionants del lloc
(estructura preexistent, servituds d'instal.lacions, alçada
escassa...) es concep un edifici lleuger, sense façanes, un
interior sense parets; simplement una part d'espai públic
convenientment aixoplugat, climatitzat i equipat.
S'aprofiten les preexistències per optimitzar recursos i
minimitzar els enderrocs. A partir d'operacions
d'acupuntura puntuals en la massa existent es dota el nou
espai de llum, aire, relacions visuals... L'espai resultant,
diàfan, es defineix únicament pel pla continu de coberta
(que es retalla per deixar entrar la llum), per tres volums
metàl.lics de colors vius (que concentren els espais
servidors) i una pell perimetral de malla d'acer inoxidable
que limita i qualifica l'espai, enriqueix el diàleg
interior-exterior i en regula els fluxes energètics i lumínics.
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Es regularitza la coberta de formigó
amb una estructura sobreposada de
perfils d'acer i xapa col.laborant. Es
completa el perímetre del forjat inferior
per tal de generar patis exteriors i
incorporar jardineres amb arbres. El
procés de construcció s'alterna amb el
de deconstrucció per adaptar-se a les
preexistències. En una 1a fase es
concentren les instal.lacions existents,
disperses en la coberta, en un únic nou
espai, conjuntament amb les noves.
Al no poder fer un cel-ras per a pas
d'instal.lacions s'aprofita l'espai entre
les jàsseres superiors i les lloses dels
sostres de les antigues parades per a
crear un altell de servei. Aquest espai
central es cobreix amb una coberta
lleugera de planxes d'alumini amb una
pendent menor d'1% per mantenir la
imatge de coberta plana. La resta de
coberta combina una solució flotant i
una amb acabat de grava que s'adapta
al perímetre irregular.
La intervenció es projecta amb
solucions lleugeres i industrialitzades:
façanes de plafons de xapa metàl.lica i
mòduls de malla d'acer inoxidable
trenada, envans de cartró-guix, folrats
interiors de plafons de resines
termoendurides, paviment de goma de
cautxú, etc. minimitzant la producció de
residus i el consum energètic, i
facilitant una futura deconstrucció de
les solucions per tal de poder adaptar
l'estructura a un possible nou ús.

