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Objectiu de la intervenció: reconvertir un 'racó' del barri
Gòtic, un indret sensible des d'un punt de vista patrimonial,
transformant l'edificació existent en desús, tancada i
obsoleta, en un contenidor d'usos públics. Com a resultat
s'allibera la torre Gòtica de Sta Maria del Pi, amagada des
de feia segles per l'edificació que s'hi enganxava.

S'enderroca la part més malmesa de l'edificació i se'n
manté la façana  i crugia principal  per  tal de conservar el
caràcter històric de la plaça. Per completar l'edificació es
construeix al seu darrera un cos nou d'estructura metàl.lica
i pell de zinc que es planteja exempt del preexistent, de
manera que s'estableix un diàleg entre nou i vell. Mentre
que la crugia vella es rehabilita, el cos nou es formalitza
amb materials lleugers i de factura contemporània.

El nou contenidor gesticula i es desmaterialitza a
l'encarar-se al campanar, convertint els seus carreus en el
quart tancament en totes les plantes. La façana que s'hi
encara es concep com una reinterpretació del gòtic, on la
matèria pètria muta a una pell semitransparent de lames,
les línies d'imposta es tradueixen en UPE metàl.liques, etc.

La necessitat de fer l'obra en 7 mesos va condicionar el
procés d'obra i d'execució. Per la natura de l'emplaçament
aquest no podia ser lineal (enderroc- arqueologia-
construcció), sinó que les  tres 'fases' es van produir de
manera coordinada i a voltes simultània.
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selecció XI bienal española arquitectura (beau)
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fases 0 i 1

- consolidació preventiva de 

- deconstrucció plantes superiors

- deconstrucció remonta i coberta

  cos a mantenir

  l'existent

fase 2

- realització del micropilotatge nova 

- reforç fonaments existent

- nova coberta i reforç cos vell

  estructura

fase 3

- col.locació pilars metàl.lics fins a 

  sostre planta 2

fase 4

- estructura del sostre de planta 2

- deconstrucció planta inferior

fase 5

- estructura del sostre planta 1

- deconstrucció planta inferior

fase 6

- estructura del sostre planta 0

- deconstrucció planta inferior

fase 7

- acabar d'aixecar plantes superiors 

- finalització de forjats superiors

- acabar pantalles en límit Androna

  (sostre planta 3 i coberta)

fase 8

- acabament plantes superiors

- ARQUEOLOGIA. Rebaix de

- finalització de fonaments, 

  solera i sostre soterrani

  soterrani.

Per adaptar  l'obra al cronograma i al
lloc, es planifica un procés no lineal on
l'arqueologia, la deconstrucció i la
construcció se solapen; un procés
pioner a Ciutat Vella. S'evita que
l'arqueologia condicioni l'inici dels
treballs i s'escurça l'obra 4 mesos
respecte el que és habitual. Els treballs
d'arqueologia per a excavar el soterrani
es fan de manera simultània a
l'acabament de les plantes superiors.

El temps d'execució i la dificultat
d'accés condiciona la tria de sistemes i
materials del cos nou: ús d'estructura
metàl.lica, façana de plafons de zinc,
coberta ventilada de peces
prefabricades, envans en sec, aplacats
de resines, paviment de goma, etc.  En
contraposició, l'edifici històric es
rehabilita de manera tradicional:  la
coberta amb acabat ceràmic de rasilles
i  la façana s'estuca amb calç.
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